Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 24.08.2020 – kl. 18,30
Deltagere:

Johnny Terp, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Michael Simony, Ingolf Hinz,
Mona C. Larsen, Aage Hansen, Jesper Tvede-Jensen og Anna N. Petersen
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Referat
Godkendt

Ansvarlig
Alle

Svømmeliste: Der er stadig nogle der mangler at aflægge
svømmeprøve og/eller skrive det på listen. De pågældende rykkes.

Lotte
Michael

Rochefen mangler at indkalde til møde. Ikke meget nyt ellers. Der er
5 nye roere, som er friroet. 1 faldt på slæbestedet og andre er også
faldet der – den er glat, så vær forsigtig! Kan der gøres noget?
Lægges en måtte, noget groft metaltråd el. lign.? Forslag om at der
lægges en form for måtte over samlingerne på flydebroen. Det vil
bl.a. gøre det nemmere at køre med kajakvogne. Kollund har vist
noget – der kigges på det.
Har haft møde og reglement er gennemgået og udarbejdet et tillæg
dertil. Mission: På sigt at investere i SUP (Stand Up Paddleboard) For
at lokke unge til. Har været arr. med SUP i klubben og igen på torsdag
med 13 pers. DGI har 10 stk SUP man kan låne. Er ved at lave en
ønskeseddel på fx padler, paddlefloat mv.
Planer om nyt kajakhold aug/sep udsættes til foråret da for få kunne.
Vedr. kontaktperson for kajak: det er typisk deres partner. På
rokort.dk kan man under egne kontaktoplysninger reg. kontaktperson
og telefonnr. Info derom sendes ud i Nyhedsmail (er gjort)
Man kunne måske lave arrangementer sammen med Den Tyske
Roklub og prøve forskellige bådtyper mv.
Aage har lavet et sort ringbind med logbog/oplysninger om inriggere,
kajakker, redningsveste, broen mm. Mappen står i værkstedet. Man
kan fx skrive i den hvad der skal laves. Skader skrives stadig på
rokort.dk. Oversigt over bådparken sendes til Aage (er gjort)
Commodore er pludselig meget utæt i agterrummet, Alnor er utæt i
en revne både for og agter og Svigermor skal have boret et hul i
skvatbordet.
Der er blevet malet klubnavn på huset – har drillet lidt. En stander
mangler at blive monteret over indgangsdøren + der skal pletmales
lidt. Aage skal have ringet til ”Åmanden” – åen er ved at gro til.
Intet nyt – se evt pkt. 13
Efter at kasseren har udsendt rykker, har et par passive meldt sig ud
og et par stykker skal have betalt. 63 aktive og 18 passive har betalt.
Mail fra Pagajen, Broager vedr. demodag den 29/9 – mail er
videresendt til klubbens medlemmer.
• Kontaktperson på rokort.dk kan tilføjes af den enkelte
• Info om at roaftner starter kl. 18 pr. 1/9-2020
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Mail fra DFfR

• Info om at klubbens reglement skal følges mht solnedgang
• Reminder vedr Corona: Har man symptomer, skal man ikke komme i
klubben. Er man testet positiv: kontakt formanden/bestyrelsen
Mødet flyttes fra 1/9 til 7/10 da der burde være kommet svar på
nogle fondssøgninger til den tid. Der bør være repræsentanter fra
kajakgrenen i udvalget. Noget for Johnny Terp?
Der er blevet søgt Tryg Fonden til nye oppustelige veste – 2 x 10 stk.
Der kan gå op til 3 mdr. inden vi får svar.
Bøn: Vend de faste veste således at størrelsen kan læses, når de
hænger på bøjlerne og de skal være tørre inden de hænges på plads.
Kontrakter er udfærdiget; skal lige tilpasses. Er afprøvet på et par
klubber og de syntes de er ok. Skal have lavet brugsanvisning på brug
af kranen samt kort og beskrivelse af farvandet som kan sendes /
udleveres til lejere af både.
Betingelse for leje af klubhus er at man min. er passivt medlem. Den
der lejer klubhuset er ansvarlig for det. Måske der bør opkræves
depositum til dækning af evt. skader. Der arbejdes videre med sagen.
Som nævnt flere gange tidligere + på rokort.dk vil IP Nordic gerne ned
og ro inriggere og kajak den 5/9. Forventer en 15-20 stykker. Mangler
hjælpere på kajaksiden – Ingolf prøver at finde nogle.
IP Nordic kontaktes mht antal, forløb mv.
Ingolf kontakter de nye kajakroere og Michael de nye inriggerroere. I
Nyhedsmail kan folk opfordres til at komme på vandet.
Kage-efter-roning har været 1 gang men kun 3 blev og spiste kage og
drak te/kaffe den aften.
Mail fra Humlehøjhallen mht at tage livredderprøve for kantvagt til
vore svømmetider til vinter. Prøven kan aflægges 8/9 eller 22/9. Man
skal genoplive, dykke 4 m mv. Man skal være kantvagt 3-4 gange til
vinter ellers må vi atter betale de 150,- pr. gang. Helle prøver at
prikke folk + opfordring sendes ud i Nyhedsmail.
Når klubhuset er udlejet skal det registreres på rokort.dk (og kalender
i klubhuset) for at undgå dobbeltbookinger. J. Bundgaard styrer
udlejningen og spørger hvordan det kan registreres. Klubhuset
oprettes på rokort.d og KUN J. Bundgaard står for udlejning og reg.
(klubhuset er nu oprettet på rokort.dk)
I forbindelse med ulykker skal der laves en kriseplan. J. Terp har lavet
den og sendt til DGI for tjek. Den hænges op på opslagstavle og i
bådhallen. Er en brugsanvisning for håndtering af ulykker mv.
Vi har fået afslag fra A. P. Møller fonden. Sydbank og Mads Clausen
spørges for deadline for udlevering af pengene. Evt. til
standerstrygning eller første spadestik. J. Terp kontakter de 2 givere.
Se punkt 5 – sendes ud i Nyhedsmail
Søndag den 25/10 – kl. 12 – evt med en gang pølser
Arrangementet gav et overskud på kr. 2730,- (normalt får vi 1012.000,- i overskud) Kun få butikker var med og vejen var ikke
afspærret. Men klubben fik da vist flaget.
Mail fra DGI hvor de informerer om at man kan søge ekstra vedr.
corona. Ser ikke ud til at vi kan søge yderligere tilskud.
Lotte har være i kontakt med DFfR i flere omgange mht hjælp til at
udforme regler mv ved passagen af Egernsundbroen. Der henvises til
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Budget

Næste møde
Punkter til næste
møde:

diverse bestemmelser / søfartsloven; at søfartsloven skal overholdes
ect. Lotte videresender mailen til de andre i bestyrelsen. Ro- og
Kajakudvalg må udarbejde regler. Axel vil maile til Tyskeren og takke
for afklaringen af skaden.
Intet nyt fra DFfR ved corona og fx afvaskning af både, så vi
fortsætter med afvaskning, sæbe, sprit ect
Budget udarbejdes i okt/nov. Budget for 2020 var faktisk budgetteret
med underskud på 7000,- Spørgsmål til om hvordan laves budgettet,
disponering og prioritering af klubbens penge. Hvem siger god for
hvad må indkøbes og til hvilke beløbsstørrelse. Nogle ting
indkøbes/betales der for, andre er der afslag på fra bestyrelsen – fx
coastalkursus og kaproning. Hvorimod der betales for arr. mm i 1
gren. Måske der i budget skal afsættes penge til fx Roudvalg og
Kajakudvalg til arrangementer mv.
Tirsdag 29/9 – onsdag 21/10 – torsdag 26/11
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26.08.2020 / Sekretær / Mona C. Larsen
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