Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. juni 2014
Tilstede: Anders Frejberg, Kirsten Bagger, Steen Thøgersen, Anette Vingborg, Torben
Blankholm og Mette Berner Christensen

1. siden sidst
Groupspaces skal bruges mere aktivitet til at få informationer ud til medlemmerne.
Groupspaces skal være den primære informationskilde. Referater fra
bestyrelsesmøder skal sendes ud på Groupspaces til medlemmerne.

2. Tjek på beslutninger fra sidste møde
Anette V bliver primus motor på at lægge diverse begivenheder ind på hhv;
Groupspaces: opdater kalender
Facebook – Mindre ting og updates
Hjemmeside – Referater.
Der skal i samarbejde med Anne Frejberg laves et link fra hjemmesiden til kalenderen
på groupspaces.
3. Byggeriet
Det lykkedes nu endelig kommunen at få udført en ny tidsplan for renoveringen af vores
gode gamle Nova. Ifølge tidsplanen er det muligt at tage dele af klubben i brug den 28. juli
- omklædning og klubstue. Men køkkenet bliver først færdigt omkring den 15. august. De
har ligeledes lovet at rykke containeren lidt længere væk fra klubben, så det bliver
nemmere at lægge kajakker ind og ud af stativet.
4. Elektroniske rokort
Dansk kano og kajakforbund er blevet kontaktet vedr. deres erfaringer med elektroniske
rokort. De har henvist til nogle forskellige klubber, der har forskellige løsninger. Det ser ud
til, at der er nogle fornuftige muligheder. Bestyrelsen vil lægge opgaven ud til et par
medlemmer, der skal undersøge hvad klubben har brug for hvilken løsning klubben kan
vælge.
5. Nye både og redningsveste
Der vil blive bestilt 10 nye veste samt 10 nye overtræk.

Kajakudvalget – ledet af Lars Amtoft, har været på tur og har fundet diverse kajakker
egnet til at købe til klubben. Der er dog flere kajakker, der skal afprøves, inden de beslutter
sig.

Bestyrelsen ønsker blandt andet gode både til begynderne.
Vi beder Lars om, at komme med en endelig indstilling til kajakker den 30.6, så vi kan
behandle det på næste bestyrelsesmøde.
6. Arrangementer
Fødselsdagsfest afholdes som planlagt d. 14. juni.
Medlemsmøder planlægges så snart vi kan se, at vi har en klub at afholde dem i.
Klubmesterskaber bliver afholdt som søndagsbrunch arrangement d. 31.8 kl. 10.00
Standerstrygning bliver den 18.10
7. Nyt fra Kassereren
Medlemsliste – Der er en del oprydningsarbejde i at få medlemslisten opdateret, men den
begynder at tage form. Listen skal blandt andet hjælpe til at få vores facebook og
groupspace opdateret, så det kun er medlemmer der har adgang til disse og ikke en
masse udefrakommende.
Økonomi ser fin ud, trods faldende medlemstal og færre nye medlemmer.
Kisser og Lars Amtoft har drøftet muligheden for at oprette et Turbo hold, hvis
interesserede skulle melde sig i løbet af sommeren.
8. Nøglebriksystem
Det at slette ”gamle” nøgler i systemet er en lang proces, da systemet er meget langsomt.
Nøglesystemet fungerer ikke optimalt og systemet kan snart ikke ”klare” flere medlemmer.
De andre omkringliggende klubber oplever også problemet med nøglesystemet.
Bestyrelsen tager fat i sejlklubben, så vi få lavet et fælles skrift, der skal sendes til de
ansvarlige for nøglesystemet.
Steen T og Torben B arbejder hårdt på, at få opdateret medlemsliste og nøglebriksystem
9. Ansvarlige for løbstilmelding

Der skal findes nogle personer i klubben, der vil stå for løbene over sæsonen. Evt en
person(er) der også selv deltager i løbet.
Derudover skal der laves en arbejdsgruppe, der skal tage sig af at formidle information
omkring de forskellige løb ud til medlemmerne.
Punkterne vil blive taget op på det først kommende medlemsmøde.
Anette V – vil gerne tage sig af Kvindeløbet
10. Ønsker fra medlemmerne
Ansøgning om lån af havkajak (Henrik G) - Godkendt
Forespørgelse fra HK om lån af bådtrailer i Pinsen – Godkendt (men turen er blevet
aflyst)
Andet
Teknik træning
Anette V vil gerne stå for at arrangere noget tekniktræning for hhv mindre øvede og øvede
medlemmer.
Ansvarsfordeling på besvarelse af mail til bestyrelsen
Løb – Torben B
Problemer med indgang til klubben: Steen T
Lån af klubben: Kisser
Kommune: Anders
Nye medlemmer (der kan ro): Anders
Nye medlemmer der ikke kan ro: Kisser

Næste møde 30.6.2014

