Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.26.11.2015 kl. 19-20:30

Til stede: Per, David, Tine Jørn og Birgitte (ref.)
Afbud fra: Birgitte, Henrik
Dagsorden:
1. Julefrokost
2. Opfølgning på Nem ID og E-boks
3. Formandsposten efter Birgitte Stewarts fratrædelse
4. Overtagelse af hjemmesiden
5. Ansøgning om kajaktrailer
6. Containere
7. Generalforsamling søndag d. 7. februar 2016 kl.10
8.evt.

Referat :
Ad1. Der er 14 tilmeldte til julefrokosten, maden er bestilt på Vandrehjemmet, David henter
det. Birgitte køber engangsservice, kaffe og mælk.
Ad2: Tine arbejder fortsat på sagen, der er problemer med at oprette.
Ad3: Per er tiltrådt som formand frem til Generalforsamlingen.
Ad4: Jørn kontakter Birgitte Stewart ift. overtagelse af hjemmesiden, koder etc.
Ad5:Jørn mailer udkast til ansøgning til Birgitte Due Thompson.
Ad6: Jørn arbejder fortsat på at finde containere til en rimelig pris. Vi kan muligvis overtage
Mariager havkajakklubs, når de får bygget deres klubhus. Per kontakter Erik i Aalborg
Kommune inden jul med henblik på afklaring af placering af containere, om der er
taget højde for at underlaget skal planeres etc., så vi kan få overblik over udgifterne til
Generalforsamlingen.

Ad 7: Generalforsamling søndag d.7. februar 2016 kl.10-senest kl.13. Per afklarer om
vi kan holde det på vandrehjemmet og prisen for kaffe og rundstykker. Indkaldelse
med dagsorden skal mailes ud i uge 2 og Per laver tilmelding via Rokort, så vi har
overblik over antal deltagere.
Holdes det der, kan vi også gå hen og se klubbens fremtidige placering.
Af punkter skal følgende på:
1.Skiftet fra DKF til DGI.
2. Kontingentforhøjelse: fra 300-500 kr. årligt i leje for kajakopbevaring.
Hvis ikke der er indgået aftale ift. AS, skal der tages højde for en ukendt
kontingentforhøjelse. dvs. at punktet skal på, så det kan drøftes.
I dag besluttede vi at ift. bestyrelsens tanker fremover, skal vi drøfte mulighed for flere
sociale aktiviteter for de, der ønsker det samt mulighed for flere workshops ift. teknik
forstået af enten mere erfarne fra klubben eller DGI-instruktører.
Per laver udkast til bestyrelsens beretning. (Stiller op til formandsposten for 1 år).
Tine fremlægger revideret regnskab (genopstiller som kasserer). Vi skal have fundet en
kritisk revisor, der vil påtage sig at gennemgå regnskabet.
Ad 8: Per finder dato til selvredning for vinterroere.
Vi aftalte ikke ny møde, da vi er så tæt på Generalforsamlingen.
Ref. Birgitte

