Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 28.05.2020 – kl. 18,30
Deltagere:
Afbud:
Ikke tilstede:
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Johnny Terp, Aage Hansen, Lotte Christensen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Helle G. Skriver,
Jesper Tvede-Jensen og Anna N. Petersen
Michael Simony

Punkt
Godkendelse af
referat
fra sidste møde
Nyt fra formanden
/næstformanden
Nyt fra udvalgene:
Roudvalg:
Kajakudvalg:
Materiale/husudvalg:
Udlejning – både:
Udlejning - hus:

Referat
J. Terp har tilføjet ”ansvarlig” i mødeindkaldelsen – så kan man tilføje
hvem der er ansvarlig for punktet.

Ansvarlig

Se punkt 4
Roudvalg: 8 nye startede til instruktion i inrigger. 4 har meldt fra igen
pga diverse skavanker.
Kajakudvalg: Møde i går. Besluttet at gebyr for instruktion i kajak er
350,- + 1300,-. Ønske om gebyr evt kan bruges til køb af udstyr.
Gebyret reg. i regnskab som instruktion. Ønske om køb af 2 x Walkie
Talkie-sæt til 700,- pr. sæt til brug ved flere på vandet. Skal ligge i
klubben; inriggere kan også bruge dem. Kan evt. starte med at købe 1
sæt. Måske der generelt skal laves en ønskeseddel med forslag til
nyanskaffelser.
Forespørgsel fra naboklubber – fx DRG – om kajakkursus i GROKK. Fx
betale ½ kontingent for kurset. Der er venteliste og oprettes 1 hold
mere, så kan de komme med der. Kræves at de er medlem af DRG/en
klub. 1. del af kursus er gået godt. Næste kursus 13/6.
Ingolf har været på klubinstruktørkursus i kajak (hjælpeinstruktør)
Kajakhus: Alternativ kan være en 20 fods container til 16 kajakker.
Kan står på pladsen foran klubben ved inriggertraileren. Pris = ca.
10.000,- + indmad. Forslag om at spørge transportører / en sponsor
om de har en billig container. Kommunen skal spørges først, om det
er ok at sætte en container op. Vedr. ansøgninger til kajakhuset er
der pt ikke kommet svar. 8 er på venteliste til kajakplads. J. Terp
(venter), Yvonne, Torben Matzen (venter), J. Kock, Mona, Dorte A og
Merete K. De 2 første får tilbudt de 2 ledige pladser. Inden for 1 mdr.
skal de svare om de ønsker pladsen og betale 250,-. Senest inden
sæsonstart skal de have en kajak på pladsen. Ellers går pladsen til
næste på listen. I mellemtiden kan andre evt. bruge ”hullerne”. Ingolf
spørger de respektive.
Chresten/DGI har oplyst at det er en mulighed at man kan leje 1
trailer med kajakker for 2500,- pr. år.
Ønske om at Velkomstmappen også lægges på hjemmesiden. Ihht
GDPR er det nok ikke muligt.
Info til kajakroere sendes ud om at man fremover er klar til at gå på
vandet 10 min. før aftalt tid og der så tildeles kajakker da.
Materialeudvalg: Alnor er næsten tæt og mufferne på årerne er
justeret. Stjernen tog næsten 2 bord vand i på første tur. Broen
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Ind/udmeldte
siden sidst
Indkommen post/
mails
Ulykken.
Der er en del vi skal
have styr på
angående med
forsikring, derfor
kan det være at vi
ikke kan nå alle
punkter

mangler noget kæde til at komme til at ligge ordentligt. Der arbejdes
på sagen.
Udlejning: J. Terp har ikke snakket med J. Bundgaard vedr. udlejning.
13/6 er klubben udlejet fra om fredagen. Klubben bør rengøres
inden.
Husudvalg: Observeret de seneste dage: Lyset var tændt i herreomklædning + køkken. Vandhanen i herreomkl. var ikke lukket.
Det er resursespild – så husk at slukke vand og lys!
Ingen udmeldt. 7 kajakker og 3 inriggere er indmeldt.

Mail / info fra DFfR om at der sommeren over laves mini-kaproninger
rundt i landet i inriggere og coastal. Gratis at deltage. Info følger.
Bestyrelsen har nu fået grundig orientering om ulykken. Politi har
oprettet en sag. Søfartsstyrelsen er kontaktet og vil gerne have
nærmere detaljer.
Vi skal sikre at sådan en episode ikke sker igen – undgå ulykker og
passe på hinanden. Indskærpe at man er ekstra opmærksom i
området omkring Egernsund-broen, da der kan være meget trafik.
Evt ændre roreglement mht passage af området. Afventer nærmere
afklaring af hele sagen. Der skal laves en kriseplan for ”Hvis ulykken
sker”. J. Terp prøver at lave den.
Fastnet telefon –
For at have internet i klubben, er det nødvendigt med en telefon.
bruges den? Kan den Betaler for abonnement + internet – måske det kan gøres billigere.
evt nedlægges og
Mobile Pay koster 1 krone pr. transaktion.
oprettes nummer til
mobile pay i stedet?
Årshjul
Afventer
Selvoppustelige
Lotte undersøger om vi kan søge om veste. Ansøgningsfrist er
redningsveste.
1. marts og 1. september.
Vi mangler bla til
nye roere
Venteliste til
Se punkt 3
kajakplads – hvem
er på?
Corona hjælp ved
Helle har ansøgt DGI’s hjælpepakke da vi kommer til at mangle
DIF
indtægt på ca. 32.000,- pga aflyste arrangementer; Torvedage, Sct.
Hans mv. Afventer svar.
Rengøringsplan
Helle sender revideret medlemsliste til Yvonne og Merete J. Klubben
bør rengøres inden 12/6.
Åbenthus-datoerAfventer
afvikling-plakaterfolder-sociale
medier
Bestyrelsen +
Afventer
arbejdsbeskrivelse
Hjertestarter: hvem Vi skal selv vedligeholde den. Pads har holdbarhed til sidst juli 2020.
vedligeholder den?
Helle kender måske 1 der kan tjekke den. J. Terp undersøger
serviceinterval på den.
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DFfR’s
hovedgeneralforsamling 20-6
Kageplan 1. og sidste
torsdag i hver mdr.
Eventuelt
Kajakbevis
Forsamling på 10
Nyhedsmail
Næste møde

Punkt til næste
møde:

Bliver åbenbart et online-møde.

Afventer

Mgl. kajakbevis til kajakroere fra instruktion 2019. Ingolf rykker DGI.
Vi skal huske på kun at være samlet 10 personer i grupper ad gangen
og holde afstand grupperne imellem.
Nyhedsmailen modtages positivt af nye medlemmer. Webmaster /
Louise modtager også mailen.
Tirsdag den 9/6
Torsdag den 30/7
Mandag den 30/8
Sct. Hans – hvordan afholder vi den i år?
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