1922 - 15. marts - 2022
Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 21.04.2021 – kl. 18,30
Deltagere:

Axel Johnsen, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Michael Simony, Ingolf Hinz, Aage Hansen,
Mona Larsen, Jesper Tvede-Jensen og Anna N. Petersen

Afbud:
Ikke tilstede:
Punkt
1
Konstituering af
bestyrelsen

Opgavefordeling og
Årshjul
Referat fra
generalforsamlingen
Fællesskab/fælles klub

2

Materialeudvalg

Kajakudvalg
Roudvalg

Referat
Formand:
Axel Johnsen
Næstformand:
Lotte Christensen
Kasserer:
Helle G. Skriver
Materialeforvalter: Aage Hansen
Rochef:
Michael S. Pedersen
Kajakchef:
Ingolf Hinz
Sekretær:
Mona C. Larsen
1. supp.:
Jesper T. Jensen
2. supp.:
Anna N. Petersen
Michael lavede udkast sidste år, men der var ikke tid til at
færdiggøre det. Sendes til Axel og tages op på næste
bestyrelsesmøde
Er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen, så det kan
sendes til Sønderborg Kommune og vi kan søge diverse tilskud.
Er sendt til web-master til hjemmesiden
Ønske/appel fra bestyrelsen at vi er ”1 klub” og ikke klubber og
klikker i klubben. Der skal arbejdes for at lave fællesture for alle;
inrigger, kajak og formiddagsroere. Vi skal alle være fælles om
rengøring, arranger mv. Der bør findes 1 mere fra kajakafd. til at
hjælpe med at skabe fælles front. Ingolf prøver at finde 1.
Inriggervogn der har været brugt til 2’er Coastal skal have 1 hjul
mere foran – er bestilt. Skal igen bruges til 4-åres inrigger, da
kølen går på slæbestedet ved brug af 2-hjulede vogne. 2’er
Coastal mangler så en vogn. Tilsvarende den til 1’er Coastal
koster ca. kr. 3500,- Der ønskes bevilliget en vogn, så finnen ikke
skades. 1’er Coastal skal rigges til. Alnor er meget utæt og 1
sæde er defekt. Båden skal enten henligge eller gøres tæt – ved
brug af den. Vi kommer fx til at mangle den til vores
Madpakketur.
St. Okseø skal årerne mærkes om. Redningsveste skal flyttes
frem i bådehallen og ny kasse til pyllerpude laves.
Odder Inriggerværft har snart en 2-åres klar, hvis andre ikke
køber den, kan vi muligvis byde ind. Ellers påbegynder han vores
2’er til september.
Grejsdalens Inriggerværft har skroget klar på vores 4-åres. 1/3 af
købsprisen skal falde nu her = kr. 84.000,- skal betales + vi skal
have rekvireret penge fra Nordea. Axel & Helle kigger på det.
Holder møde på tirsdag. Se også punkt 3 + 8.
Inriggerinstruktører afholdt møde i går. Åbenthus er sat på
rokort. Der er lavet oversigt over datoer for instruktion og
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instruktører. Skal opdateres med alle instruktører + laves
tilsvarende liste til kaninerne og printes ud – gerne i A3.
Vi håber at menige medlemmer møder op i instruktionsugerne,
for at være fyld i bådene mv.
Man kan ikke både have rovagt og være instruktør samme dag.
Aage, Yvonne, Axel og Michael mangler næste instruktørmodul,
er blevet udsat flere gange pga corona, men de må gerne
instruere.
Udlejning af inriggere i flere dage, er det ok? Ja, men skal som
minimum være 1 x 2’er og 1 x 4’åres til rådighed for egne folk.
Klubben afholder madpakketur for Synnejysk Ronet lør. 11/9.
PR-udvalg
Vedr. åbenthus: Vil gerne booste opslag på Facebook; det koster
lidt. Der hænges plakater op i byen + uddeles ca. 500 foldere.
Ønske om 1/8-annonce i Gråsten Avis = kr. 800 – OK.
Skilte sættes op ved vejene ugen før åbenthus. Der mangler
tekst til nogle af skiltene. Hvervekampagne ved Ulsnæs 24/4 – i
klubtøj og uddeler foldere.
Jubilæumsudvalg
Har haft diverse møder + i fotoudvalg. Næste møde 28/4. Forslag
om at Lotte bliver formand for udvalget.
Skal have flere folk når tiden nærmer sig og der skal laves en
plan for hele forløbet.
Lejekontrakt til
Lejekontrakt på kajakplads er udkast udarbejdet. Ved brand har
kajakplads
kajakejer papir på at kajakken ligger i skuret. Kontrakt bør gælde
fra 1. maj til 1. maj (kontingentperiode) eller fra datoen kajakken
lægges i skuret – fx 1. aug. til 1. maj. Hvad med ved tyveri? Hvad
med skader fra anden part? Kontrakten bør hedde ”Lejekontrakt
for opbevaring af privatkajakker for klubbens medlemmer” +
tilføjes telefonnummer og mail. Ingolf giver Helle oversigt over
privatkajakker. Hvad med husforsikringen; skal den udvides pga
skuret? Skal undersøges.
Rampe/slæbestedsudvalg Slæbestedet er ofte glat og der bør nedsættes et udvalg til at
udarbejde løsninger derfor. Aage, Jesper og Finn er i udvalget og
skal komme med forslag til næste bestyrelsesmøde.
Rengøringsplan
Anna kontakter Yvonne for at lave rengøringsplan. Lotte kan evt
renskrive den. Helle sender medlemsliste til Anna, Yvonne og
Mona
Kageplan
Til klubaftner, fx torsdage, kunne vi have en kageplan. Afventer.
Fra generalforsamlingen
Punkterne fra generalforsamlingen udsættes til næste møde.
Kajakskur, status incl.
Har fået en ibrugtagningstilladelse af Sønderborg Kommune
regnskab
vedr. kajakskuret. Helle får den til arkivering.
Metalrullerne kajakkerne ligger bør sikres, da de kan falde ned
og beskadige kajakker. Ingolf arbejder på en løsning.
Ny alarm: Ingolf afventer svar fra et firma. Ville være fint med ét
system/lås/alarm til hele klubben. Vedr. kodelås, så er der afsat
kr. 14.800,- ifgl. budgettet for kajakskuret.
Luft-til-luftvarmer samt et par småting mangler. Er der penge i
overskud skal der købes stativer ved afvaskning af kajakker.
Vedr. vand på taget af kajakskuret, så afventer man tømrer.
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Punkter til næste møde:
(Axel sender dagsorden
ud fremadrettet, så send
punkter til dagsorden til
ham)

Vær opmærksom på at der max må være 10 personer indendørs.
Anna, Yvonne og Lotte sørger for kage og kaffe.
Der mangler ”fyld” / hjælpere både fra inrigger- og kajakafd.
Opfordring i nyhedsmail til at komme og hjælpe, uddele foldere
mv.
Kontingent skal normalt betales senest 1. maj – udsat til 15. maj.
Der sendes info ud i nyhedsmail derom. Helle rykker for betaling
derefter + spørger evt ind til evt grund for udmeldelse.
I nyhedsmail sendes uddrag ud af opdaterede coronaregler.
Opfordring med at have god håndhygiejne, rengøring og jævnlige
coronatests.
Indmeldt 2 nye medlemmer
Henvendelse fra 8 personer fra Adsbøl om at prøve at ro i kajak
en dag i juni? Pris kr. 50-100,- pr. deltager. Ingolf undersøger om
det er muligt.
Vi prøver at planlægge at kunne afholde disse arrangementer.
Lotte kan ikke deltage i Sct. Hans men hjælper gerne inden.
Hvem og hvordan takles det, når et medlem ikke er forsvarlig at
tage med på vandet mere? Styrmanden har formelt ansvar. Er
man ikke tryg ved at ro med vedkommende, vendes det med
bestyrelsen og rochef / kajakchef tager en snak med personen.
De kr. 11.000,- der blev nævnt i regnskab 2020 til
generalforsamling som står under ”Støtteklub” er tilskud vi fik fra
DGI vedr. manglende indtjening pga corona
Der skal findes en afløser for Johnni Bundgaard mht udlejning af
klubhus, nøgleudlevering, ajourføre kalender for udlejning mv.
Der skal laves/færdiggøres kontrakt for leje af både og klubhus.
Michael sender hans oplæg til Axel og det tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Onsdag 26/5-2021 – kl. 18,30
Tirsdag 15/6 – kl. 19,00
Mandag 30/8 – kl. 18,30
• Udlejningsansvarlig
• Kontrakter for leje af klubhus og både
• Opgavefordeling og Årshjul
• Sct. Hans og Torvedage: Spiritusbevilling?
• + diverse punkter fra generalforsamlingen
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