
Afbud fra David.      

                                                                          D.10.juni 2015 

Til stede: Tine, Henrik, Birgitte s, Jørn, Per og Birgitte DT ( referent) 

 

Bestyrelsesmøde 9. juni 2015 

1. Godkendelse af dagsorden (+  evt. nye punkter) 

 Møde med kommunen ang. nyt klubhus og midler til flydebro. Andre emner, vi skal tage op? 

 Opsamling fra mødet/turen d.26.04 ift. mission, vision og værdier. 

 Emner til nyhedsbrev 

2. Godkendelse af referat 

3. Kassereren 

4. Opfølgning på punkter fra sidste møde: 

 Afventer kontakt med Lars Jørgensen, DGI 

5. Nye arrangementer 

 Åbent Hus august? 

6. Lokalesituation, nybygning er der nyt? 

 Nyt om klubhus? 

7. Ansøgninger til fonde, er der nyt? 

 Hvor kan vi søge? 

8. evt. 

9. Nyt møde 

Referat. 

Ad1: Dagsorden er godkendt, dog udsættes punktet under punkt 1: opsamling fra d.26.4 som nævnt i sidste 

referat til efter sommerferien. 

Ad2: Referatet er godkendt 

Ad3: Der er kommet et par nye medlemmer og der har været et par forespørgsler. 

Ad4: Jørn forsøger at lave aftale med Lars Jørgensen til tirsdag d.16.6, så han og Birgitte kan afholde møde 

med ham. 

Ad5:Per melder sig som turleder på en tur med 8 kajakker til Ryå d.15.august, hvis vejret er til det. Planen 

er at låne traileren og køre til udmundingen og sejle de 8 km. op til mejeriet og spise en is.  

Forslår at det meldes ud nu, så folk kan planlægge efter det. 

Et medlem har foreslået en familiedag. Vi beslutter at spørge vedkommende om at være (med)arrangør af 

ideen, så klubmedlemmerne selv for ejerskab over at lave arrangementer. 

Der er tur til Hirsholmene med Havkajak Nord d.8.august. 



Ad6: Der er møde tirsdag d.23.6 kl. 15 med folk fra forvaltningen. Jørn, Per, Tine, og Birgitte deltager. 

Udover anden placering end sammen med Vandcentret i den nye bygning, skal spørgsmål om plads til flere 

containere skal også afklares. 

Forinden forsøger Mikael og Jørn at holde møde med tidligere formand for sejlklubben, Steen Frederiksen. 

Formålet er at lodde stemningen i forhold til en placering af havkajakklubben i nærheden af og fælles med 

deres matrikel. 

 

Ad7: Birgitte DT følger op på ansøgning om redningsveste hos Trygfonden. Har været i gang med at tjekke 

fonde ud, men langt de fleste har ansøgningsfrist efter sommerferien. Afventer desuden resultat af møde 

med kommunen, så vi ved, hvad vi skal søge til…  

Jørn er ved at undersøge om Tue har lov til at sælge 8 brugte havkajakker til havkajak klubben. 

Ad8: Birgitte S. efterlyser flere deltagere til Eventyrklubben. Vil også gerne have et vedligeholdelseskursus 

af havkajakker op og stå. 

Ad9: Jørn indkalder til nyt møde, når der er afholdt møde med Steen Frederiksen. Mødet skal holdes inden 

møde med kommunen, så der kan aftales en plan for mødets afholdelse. 


