
 

 

 

BESTYRELSESMØDE 

MANDAG den 21.06.2021 kl. 19.00 i foreningslokalet. 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Økonomi 

3. Nyt fra udvalgene 

4. Førstehjælpskursus 

5. Evt. 

6. Næste møde 20.07.2021 

 

 

Referent /GZ. 

Fraværende: ingen 

 

Ad. 1 

Som suppleant indtræder Ole Lidegaard formelt i bestyrelsen, herefter ingen 

suppleant ! 

Ad. 2 

Alt forløber planmæssigt, meget sund økonomi. 

Ad. 3 

Introudvalget: næsten alle nye medlemmer er igennem introkurset og 

frironingsaktiviteten forløber godt. Der udskrives en liste, så vi sikrer, at alle nye 

medlemmer friroes hurtigt. 

Kajakdepotet: modtaget nye redningsveste doneret af Trygfonden, der sendes en 

takkeskrivelse. Der SAVNES lidt frivilligt og regelmæssigt rengøring af 

”omklædningsrummet”. Cykelparkering er et stort problem på de varme 

sommerdage – kommunen kontaktes igen igen for en løsning, der kan sikre 

 



 

 

brand- og redningsvejen. Ved samme lejlighed rykkes kommunen igen igen for 

etablering af den lovede græsarmering. 

Aktivitetsudvalget: besluttet at alle planlagte medlemsture skal lægges op på 

rokort, så medlemmerne har mulighed for at prioritere og planlægge derefter. 

Teknik og sikkerhed: flere kunne referere til de afholdte teknik”kurser” med stor 

tilfredshed og udbytte for de deltagende. Teknikaktiviteter fortsætter sæsonen 

igennem. Gert (formanden) repræsenterer bestyrelsen i udvalget og indkalder 

udvalgsmedlemmerne til møde. 

Teknik- og sikkerhedsudvalg ÆNDRES til TEKNIKUDVALG – ikke at forstå, at vi går 

på kompromis med sikkerheden – tværtimod, vi ønsker gennem forbedret teknik, 

at højne den enkeltes sikkerhed og fremelske en kultur, hvor klubbens 

medlemmer ved enhver lejlighed øver sine redninger (eget ansvar). Har i øvrigt 

haft kontakt til DGI, der bekræfter, at vi som forening eller det enkelte medlem af 

teknikudvalget IKKE har noget ansvar for medlemmernes sikkerhed på vandet, 

men vi sørger selvfølgelig for, at klubbens kajakker og udstyr til enhver tid er 100% 

i orden. 

Ad. 4 

PF kontakter Trygfonden for vilkår og mulighed for (gerne i eget regi) at 

gennemføre et førstehjælpskursus for småbådsfartøjer. 

Ad. 5 

Intet 

Ad. 6 

Næste møde: 20.07.2021 


