23.05.2018
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde
Sted: I Foreninghuset, Ralvej 22
Dato og tidspunkt: tirsdag d.22.maj kl. 19.

Til stede: Nadia, Olav, Martin, Jette og Birgitte ( ref.)
Afbud: Jytte
Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Beretninger
a. Formanden
b. Kassereren
c. Turudvalg, Aktivitetsudvalg
4. EU-Persondataloven fra maj.
5. Udlån af klubkajakker i længere perioder i ferie
6. Status slingers
7. Vestre Fjordpark open d.1.9
8. Plan for intro ift. nye medlemmer
9. Indkøb samt rep. af kajakker. Indkøb af grej v/. Per
10. Udlån af havkajak d.30.5
11. Indkøb af havebord og stole
12. Evt.
Referat:
Ad1: Ok
Ad2: Ok
Ad3: Formand:
Mødet ift. Vestre Fjordpark Open er udsat til d.18.6. Vi deltager d.1/9 og er i gang med at
finde instruktør til dagen. Birgitte udbyder på Rokort ift. frivillige til at deltage både på
vandet og ved Kajakdepotet.
DGI- kom og prøv en havkajak d.16.5: Der kom ca.10 nye potentielle interesserede ift.
Klubben.
Foreningslokalerne er lukket i uge 22 og 23 grundet reparation af gulvet.
B) Kasserer:
Der er nu 99 medlemmer, ( 4 mangler at betale).
Forsikring : Vi har værdier for omkring 200.000kr. opgjort af Per. Det vedtages at forhøje
Præmien med 400 kr., så vi er dækket.

23.05.2018
Kontingent: For dyr en løsning at køre det over PBS, vi fortsætter som hidtil.
Tilskud fra Aalborg kommune: har fået 400 kr. for 5 medlemmer u. 25 år.
Martin har været til møde ang. tilskud fra Aalborg kommune: Ikke mange muligheder.
grundet meget få unge.
Betalingskort: Martin anskaffer betalingskort, da det er den billigste løsning
C) Turudvalg/aktivitetsudvalg: har ikke lagt sig fast på en dato, men taler om en
weekendtur til Gjøl og har også talt om en tur til Fur. Nadja tjekker op på udvalget.
Birgitte mailer til Jytte ang. tidspunkt for tur til hendes sommerhus( har svaret d.18/19.8)
Ad4: EU-dataforordningen: Martin følger op og er på kursus i næste uge hos Aalborg kom. Vi
har alle forholdt os til det nye regelsæt og mener ikke det bliver så voldsomt for klubben. Der skal Privatlivspolitik på hjemmesiden; laves en Fortegnelsespligt og Databehandlingsaftaler. Martin følger op på, hvad de gør i andre klubber.
Ad5: Udlån af klubkajakker: kan ikke udlånes i længere tid til ferierejser i ind- og udland.
Udlån ud af huset til andre steder i 1-2 dage er forbeholdt erfarne roere.
Ad6: Der er søgt midler hos Spar Nord Fonden ( til kystprojekter) af Claus Midtgaard. Anders
Hougaard fra Park og Natur har sagt ja til slingers og træ på halvdelen af slæbestedet.
Olav mangler at få tilsagn fra Gert Jungdal fra Teknisk Forvaltning der har været ret
svær at træffe.
Ad7: se under pkt 3.
Ad8: Plan for nye medlemmer: Det aftales at Jette skriver en opfordring til medlemmerne på
FB om at lægge ture ud om onsdagen,- og ellers tænke nye ind i deres ture. De nye skal
ro 25 km på 3 ture, så de bliver kendt med vandet, området og behandling af grej. Det
skal foregå i vores eget rovand.
Ad9: Per har aftalt køb af 2 kajakker og grej, vi skal supplere op med hos Kajakfreak. Han
tager to kajakker med derned til rep. Martin tilbyder at hente de to, når de er færdige.
Ad 10: Forespørgsel fra kajakroer fra anden klub i Syddanmark om lån af kajak, når hun er på
besøg i byen d.30.05. Det aftales at hun kan, hvis der er plads får lov at ro med på klubturen og hvis turlederen synes det er ok.
Ad.11: Martin køber bord og 4-6 stole, så vi har lidt at sidde på i Kajakdepotet.
Ad12. : næste møde Torsdag d.21.6 kl.19.

Birgitte Due Thompson

