Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2009 kl. 20:00 i Anders’s båd, Hellerup Havn

Afbud: Ingen

1. Status om badestigen på bådebroen.
Stigen er blevet svejset. Anders og John monterer den på broen til
rengøringsdagen på søndag (7. juni).
2. Tilbagemelding fra Visionsmødet med Gentofte Kommune 17. april, hvor
John deltog.
Kajak ikke den sportsgren, der er mest fokus på i kommunen. John fik dog gjort
konsulenter og politikere opmærksom på de problemer, både vi og roklubberne
har med at komme på vandet pga. broernes tilstand. Kommunen skriver selv i
deres ’idræts og bevægelsespolitik’, at de står for faciliteterne til borgernes
idræt/sport uanset deltagernes alder og niveau. Det bliver spændende at se, om
kommunen/politikerne tager budskaberne til sig.
3. Internet i klubben – forslag fra Torkil.
På forespørgsel har Torkil foreslået, at vi for oprettet en internetforbindelse i
klubben via Fullrate; her kan fastnettelefonen samtidig flyttes over. Internettet
skal bruges til at kunne tjekke vejrudsigter, information hos DKF,
løbsinformation- og tilmelding etc. samt på sigt elektroniske rokort. Det blev
samtidig besluttet, at vi skal anskaffe endnu en stationær PC, som internettet kan
benyttes fra, så klub PC’en med nøglekortsinformationerne friholdes. Steen
snakker videre med Torkil. Anders snakker med HK om, hvordan deres
elektroniske rokort fungerer, samt om de har en særlig internetpolitik.
4. Førstehjælpskursus – John har et muligt tilbud.
John har snakket med en Falckredder, der muligvis kan komme og afholde et
førstehjælpskursus i klubben. Han undersøger desuden hvilke muligheder der er
indenfor DIF, DGI, Beredskabsstyrelsen, KAI sport etc. Et krav er, at der kan
udstedes et kursusbevis, der lever op til DKF’s krav.
5. Kaproning/tekniktræning i klubben – fastsættelse af tilskud og egenbetaling.
Bestyrelsen bakker op om det private initiativ omkring et teknikkursus/forløb for
klubbens medlemmer og vil støtte med refusion af kørselsudgifter og lignende på
op til ca. 2.500 kr.
6. Tildeling af Instruktør 1 beviser uden kursus – tilbagemelding fra DKF.
Flemming Jørgensen fra DKF oplyser, at det er politisk bestemt, at klubberne skal
kunne tildele Instruktør 1 beviser, som det er beskrevet i DKF’s nyhedsmagasin
for april 2009. Det vil betyde, at det ikke er nødvendigt at sende folk på det noget
dyrere kursus. De nærmere regler og procedurer herfor er dog endnu ikke fastlagt.

De udarbejdes af en frivillig, allerede hårdt presset, arbejdsgruppe, så der
forventes ikke en afklaring lige med det første.
7. Optagelse af Louise Dal DSR/Bryggens Kajak Klub.
Det blev besluttet at optage Louise på samme vilkår som andre overflyttede
kajakroere. Lotte giver besked.
8. Svar til Benedicte Strøm fra Århus angående roning sammen med
begynderne.
Det er ikke muligt, da begynderne kun har to gange tilbage. Lotte giver besked.
9. Anmodning om lån af klubben 10. oktober til 30 års fødselsdagsfest fra
Marie Korsgaard.
Ok.
10. Feed-back fra DKF’s årsmøde – udskudt fra sidste møde.
Mest interessant for os er nok, at DIF’s økonomi er noget mere anstrengt i år end
tidligere. Det betyder måske, at tilskuddet til DKF bliver mindre, men DIF havde
endnu ikke meldt noget ud. Da DKF har valgt at bibeholde samme kontingent, må
det nødvendigvis betyde, at der bliver færre tiltag i år, men der er ikke noget om,
på hvilke områder.
11. Opdatering omkring klubbens forsikring og medlemmernes ansvar –
udskudt fra sidste møde.
Klubbens forsikring dækker udelukkende ved brand og indbrud, ikke skader på
kajakker under roning, transport eller lignende. Det er folks eget ansvar at
behandle klubbens materiel ordentligt.
12. Revision af Ro – og Ordensreglementet.
Kisser og Bettina kigger Ro – og Ordensreglementet igennem og kommer med
forslag til revision til bestyrelsesmødet i august.
13. Næste mødedatoer – juni, juli/august.
1. juli kl. 18:30 hos John
19. august kl. 18:30 hos Lotte
14. Evt.
- Signe og Jeanette har fået lov til at låne to havkajakker til tur i Roskilde Fjord
5.-7. juni.
- Erik Stentz-Olesen, vores kontaktperson på Gentofte Kommune, holder
afskedsreception 26. juni, efter 34 års ansættelse i Gentofte Kommune. Steen
deltager, Lotte og Kisser undersøger, om de også kan.
- Anders har spurgt til rengøringen i HK. De bruger stort set hele deres
kommunaltilskud på det, så det er nok ikke et realistisk alternativ for os.
- Børnekajakkerne: Anders har sagt, at HK kan købe dem (2 * K1 + K2) for
15.000 kr. Vi afventer stadig svar fra dem.

- Ole Torp får en letvægtsturbåd hjem 29. juni, som vi skal prøve.
- Lotte og Kisser snakker sammen og koordinerer indkøb til rengøringsdagen 7.
juni.
- Anders, John og Lotte finder en dato til at kigge på K4’eren.
- Medlemsstatus pt.: 10 æresmedlemmer, 31 passive medlemmer, 193 aktive
medlemmer (inkl. Louise Dal, punkt 7). Steen sender en opdateret liste til Lotte,
så hun kan rette i Groupcare.

