
 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D.5/9-2017 KL. 19.  

Til stede: Nadia, Camilla, Per og Birgitte. 

Afbud: Olav og Jørn 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde d.16.8. 

3. Beretninger. 

   a. Formanden. 

   b. Kassereren. 

   c.    Turudvalg 

4. Opfølgning på svømmehal 

5.       Udkast til politik ift. kørselsgodtgørelse, politik ift. refusion af udgifter .       

6.       Overtagelse af plads i Vestre Fjordpark, hvem gør hvad? 

7.      Hvordan forhindrer vi det stigende antal skader på klubkajakker?. 

8. Næste bestyrelsesmøde 

9. Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1: Godkendt 

Ad 2: Godkendt 

Ad 3a: Der var indkaldt til Brugerrådsmøde i Vestre Fjordpark mandag d.4/9 kl. 16:30-18:00 

           Der var repræsentanter fra Sportsdykkerne, Fjordhaverne, Vandpolo, Vandcentret, Is- 

            bjørnen og os ved undertegnede og Per.  

            Der var runder om forhåndstilkendegivelser ift. klublokaler samt brugen af det.  Umiddel- 

            bart virker det ikke til at være noget problem at få plads der, idet flere klubber har lokaler, 

            der kan dække deres behov i det daglige. For at afdække udnyttelsesgraden af lokalerne 

            vil det kun være klubber i Vestre Fjordpark, der i det første år kan booke lokalerne.  Lokalet  

            kan deles i 3 rum, der hver koster 21 kr. i timen at leje som afregnes halvårligt. Der  



 

 

          arbejdes pt. på et mere smidigt bookningssystem.   

          Vi booker fast om onsdagen til klubdagen og har booket til sæsonafslutning, julefrokost etc. 

          Vi vil få tildelt skabe, som vi selv kan fylde op med engangsservice, kaffe og the etc. Der er 

           en moccamaster , komfur og køleskab. Der er ingen opvaskemaskine helt bevidst, da det 

           ikke er hensigten at have en masse service at holde styr på/vaske op. 

           De nærmere retningslinjer for booking følger senere. 

           Briksystem: 

           Der er nu vinterlukket i Vestre Fjordpark, hvilket betyder at adgang til omklædning og 

           bad kun kan ske ved hjælp af briksystemet. Handicaptoilettet er åbent, når cafeen er  

           åben, ellers er der toilet ved Egholmsfærgen. 

           Mht. brikker er det kun bestyrelsens, der kan åbne bommene, det har vi bedt om at få æn- 

           dret så de, der har behov for at få kajakkerne ud og med på tur, ikke er afhængige af andre 

           skal komme og åbne. 

           Intern Facebook gruppe: I stedet for at nedsætte et brugerråd var der tilslutning til Pers for- 

           slag om at kontaktpersoner fra de respektive klubbers bestyrelser kommunikerede via en 

           intern Facebook gruppe, som han sætter op og får folk inviteret til. Gruppen er bindeled 

          ift. evt. fælles aktiviteter i Vestre Fjord Park. 

     

        D.30.09 kl. 14-19 arrangerede Lars Jørgensen fra DGI ” Kom og prøv en Havkajak . 

       Undertegnede var der med klubbens Beachflag og talte med en hel del, der efter at have 

       prøvet havkajak i bassinet ville mere. Lars fik ”solgt” en del 3x3t. kurser. Bagefter kan de med 

       et 8t. suppleringskursus melde sig ind i klubben. 

       Surfline fra Egå var der med hele udtrækket af udstyr og kajakker, ligesom Gram pagajer. 

       Nordeafonden sender en flok folk på sightseeing d.14.09. kl 14:30-17:  Da de er hovedsponsor  

        Ift. Vestre Fjordpark, vil det være godt, hvis nogle har tid til at skabe lidt liv dernede, så ro en  

       tur, de der har mulighed for det. 

 

        



 

 

Ad 3b: Intet nyt. Udover der løbende kommer flere medlemmer, er passeret 100 medlemmer. 

Ad 3c:  Intet nyt. Der er stadig plads på Livø/Fur turen.    

Ad 4: Vi får Sofiendal Svømmehal hver anden søndag fra kl. 13-15. Der er stadig plads til et par  

           stykker, der vil tage bassinprøven og stille op en søndag eller to. Tilmelding til Per.          

Ad 5: Punktet udsat til næste møde. 

Ad. 6: Der er bestilt materialer og Per har indkaldt et arbejdshold til begge weekender. Så dejligt at  

            så mange havde tilbudt sig. Vi håber i kan give en hånd med på et senere tidspunkt, når  

            tingene skal flyttes. 

Ad: 7: Vi oplever et stigende antal skadede kajakker. Vi vil på næste møde arbejde med et forbed- 

            ret introforløb for nye medlemmer, så vi på den måde lærer folk, hvordan de bedst be- 

           handler grejet. 

  Ad.8. Næste møde er tirsdag d.3.10 kl. 19 i fælleslokalet i Vestre Fjordpark.    

 Ad. 9. Intet.      

      

Venlig hilsen 
 
 
 
Birgitte Due Thompson 
Formand og referent. 
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