Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 3. november 2014
Tilstede: Anders Frejberg, Kirsten Bagger, Steen Thøgersen, Anette Vingborg, Torben Blankholm og Mette
Berner Christensen
1. Siden sidst
Anders har gennemgået klubben for fejl og mangler og snakket om fremtidige ønsker til
forbedringer, med kommunen. Se mere om dette i punkt 3.
2. Tjek på beslutninger fra sidste møde
 Elektroniske rokort – Sanne ser på opgaven, som vi forventer løst senest 1. januar. Anette
tjekker op med Sanne vedr. køb af computer og udstyr, der skal bruges for at få
elektroniske rokort.
 Hjælpeanordning til bådbro – Birgitte A er på opgaven.
 Nye kajakker – Der er bestilt surfski samt tracer. Der er lagt en ordre på en coastliner. Lars
Amtoft er ansvarlig.
 Svømning – 9 svømmekort er udleveret til enkelt personer og resten (3 stk.) er lagt til fri
afbenyttelse i klubben.
 Badestige – er købt men skal monteres – dette gøres til foråret.
3. Kommunen
 Klubben har fået tilknyttet en arkitekt samt en driftmand fra kommunen. Når vi ønsker
noget lavet i klubben, er det dem, der er vores kontaktpersoner og rådgivere i kommunen.
Anders har vist dem rundt i klubben og sammen har de kigget på fejl, mangler og ønsker til
forbedringer både inde og ude. Fugtstyring af ventilationsanlægget, utæt tag i klubstuen,
facaden mod havnen er ved at gå fra hinanden og skal repareres mm.
Nova får tildelt et budget, som vi selv kan råde over ifht. reparationer indenfor.
Kommunen betaler de reparationer, der skal laves udenfor.
4. Diverse udvalg og status på disse.
 Havkajakudvalg – Torben Blankholm har talt med Sten, Holton, Lars Bøthum, Torkil, som er
positive over for at mødes. Torkil har lavet et udkast til havkajakkursus, som vil bliver taget
op på udvalgets møde. Torben Blankholm indkalder til møde.
 Begynderinstruktion – Anette V, Kirsten Bagger, Steen Jørgensen og Lars Amtoft. Udvalget
mødes og gennemgår begynderinstruktion samt laver forslag til, hvad der skal stå om
begynderinstruktion på hjemmesiden.
 Hjemmeside – Anette V, Torben B, Anne Frejberg og Anders Finn Jørgensen.
 Social – Anette V. Projekter til efterår og vinter er klar. Sociale aktiviteter i foråret vil bliver
planlagt efter nytår.
 Olde Kolle hold. Anders Frejberg og Birgitte A.
 Mentorordning. Lene, Annette, Morten A og en til
5. Godkendelse af revideret ro- og ordensreglement.
 Gennemgået på mødet. Skal tages op igen.
6. Novas regler – nye og gamle.
 Samme som punkt 5.

7. Koordinering mellem udvalg.
 Se punkt 4.
8. Nyt fra kasserer.
 Intet nyt.
9. Fra medlemmer.
 Torben B, sørger for at medlemmer der skal frigives til EPP2 bliver oprettet i DKF database,
når data er klar fra begynderinstuktionen/Lars Amtoft.
10. Næste møde.
 Mandag d. 12. januar kl. 18.30, hos Anders
11. Eventuelt.
 Medlemsmøde onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.00.
i. Følgende punkter skal/kan tages op, Sauna, Udvalg, og elektroniske rokort.

