
  07.04.2018 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde  

Sted: I Foreninghuset, Ralvej 22 

Dato og tidspunkt: Torsdag d.5. april kl.19:30 

Til stede: Martin, Olav, Jette, Jytte og Birgitte ( ref.) 

Afbud: Nadja 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Beretninger 

a. Formanden 

b. Kassereren 

c. Turudvalg, Aktivitetsudvalg 

4. Havnens dag d.10.6 

5. Samarbejde med DGI og Tue 

6. Nyt bookingsystem 

7. Vestre Fjordpark Open 31.8 og 1.9. Workshop d.24.4 kl.16:30-18 (jvfr. mail) 

8. Klubaftner -honorar oplægsholder 

9. Forsikring skal dækningen sættes op ? 

10. Mangelliste fra Per (se længere nede) 

11. Standerhejsning d.22.4- hvem gør hvad? 

12. Status på slingers/slæbested 

13. Blokhus-Løkken festival i Pinsen 

14. evt. 

 

Mangelliste 

Bænk til omklædning      1500kr. 

Opslagstavle                       600kr. 

Knager                                 250 kr. 

Dørplade ved fordør         400 kr. 

Nøgleboks til trailer          500 kr. 

Træ på reol                         450kr. 

Kajakholdere udenfor       ?? 

Skruer/fedt til vogne 

Spraydecks/paddlefloats 

Bord og stole                          ?? 
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Referat  

Ad.1: Ok 

Ad.2: Ok 

Ad.3b: Martin har holdt overdragelsesmøde med Camilla og samarbejdsmøde med Per i forhold til  

          registrering af medlemmer etc. Det fungerer fint. 

         80 medlemmer har betalt. De der ikke har reageret på remindere er slettet. Der er betalt for 33 kajak- 

         pladser, 3 mangler at betale for brikker. Martin undersøger hvad det koster at få kontingent over PBS. 

         Der er et indestående på 81.233 kr. Martin tjekker op på kommende regninger. 

Ad.3c: Ikke noget nyt fra aktivitets- og turudvalg. En del har tilmeldt sig aktiviteter på Rokort. Birgitte mailer  

         Reminder ud ift. standerhejsning. 

Ad.4: Jette refererede fra mødet ang. Havnens dag d.10.6. Da det primært virker til at være rettet mod  

          både, beslutter vi at melde fra og koncentrere kræfterne i klubben. 

Ad.5: Orientering om at Vandcentret ikke udbyder kurser længere, hvorfor DGI og Tue overtager. Det er 

           lagt på vores hjemmeside. Diskussion om hvorvidt vi skal have fælles opkvalificering og have/ 

          hyre instruktør til det sættes på dagsorden på et andet møde. 

Ad.6: Der er ikke kommet instruks om nyt bookingsystem. Når det kommer, mailer Birgitte det videre og 

           booker klubdagene.  

Ad.7: Jette og Birgitte deltager i workshop d.24.4 i Vestre Fjordpark ang. Vestre Fjordpark Open d.31.8.og  

           1.9. Vi aftaler at vi kan byde ind d.1.9, skal have aftalt det med en instruktør. 

           Birgitte lægger aktiviteten på Rokort efter workshoppen. 

Ad.8: Vi aftaler et par flasker vin ”som normal praksis” ved ekstern oplægsholder. 

Ad:9: Martin tjekker op på, hvorvidt vores forsikringsdækning er tilstrækkelig. 

Ad.10: Olav køber ny vandslange og Trellebænke til omklædning. Tjekker Whiteboard. 

            Per køber fedt og træ til Standerhejsningen. 

Ad.11: Birgitte sender reminder ud via mail. Beder folk selv tage kaffe og krus med. 

             Jette køber rundstykker, smør, ost og marmelade. Per lægger ud på FB at der skal lidt værktøj 

             med. 

Ad.12: Olav er i gang med at indhente tilbud på slingers og gangbro til slæbestedet og afventer tilladelse 

            fra arkitekt ift. brug af anden træsort. Den træsort der er brugt til Vestre Fjordpark er en del dyrere. 

           Samtidig arbejder han på tilladelse til at kunne få boret trælister af sibirisk lærketræ i den ene side af  

           slisken på slæbestedet. Det aftales at han kontakter Claus Midtgaard mht. ansøgning til fonde, så han 
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      er med i processen. Prisen kunne ende på omkring 100.000 kr. 

Ad.13: Vi beslutter ikke at deltage i festivalen i Løkken-Blokhus hvor det er slået op som en vindfestival. 

             Birgitte mailer afbud. 

Ad. 14: Nyt møde er d.22.5 kl. 19 i Vestre Fjordpark , er vejret til det går vi på vandet kl. 17 og ror en tur  

             Først. 

 

Ref: Birgitte Due Thompson 

    

 

 

 


