Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.08.08 hos Anders ( i båden )
Tilstede: Lotte, Steen ,Ravn , Anders og Kisser
Fraværende: Torkil
Ref. Kisser
1. Næste bestyrelsesmøder: mandag d.22.09.08 kl.18.30 i Anders’ båd
onsdag d.29.10.08 kl.18.30 hos Kisser
2. Nyt fra formanden: Klubben trænger til vedligeholdelse , bestyrelsen afsætter tid på
næste bestyrelsesmøde til at gennemgå klubben og lave en status over alt det der
skal ordnes.
3. Nyt fra kassereren: Klubbens økonomi er fortsat god .Det aftales at pengene på
opsparingskontoen bindes igen for ½ år.
Nøglekortene spærres nu for alle på restancelisten med undtagelse af 2 personer
hvor de pågældende har sagt at de vil betale, Steen kontakter den ene og Kisser den
anden.
4. Badestigen er i stykker, Anders vil undersøge om han selv kan reparere den.
5. Rotter: Kommunen er kontaktet da der har været en rotte inde i klubben.
Vi har fået besked på at reparere huller der er større end en
2-krone, hvis der herefter fortsat observeres rotter inde i klubben, skal kommunen
atter kontaktes m.h.p. at få lagt rottegift ud.
Anders vil reparere hullet under indgangsdøren.
6. Bådparken: Vi mangler letvægts turkajakker med tursæde.
Der er bestilt en letvægts turkajak hos Lillelund, Anders henter den.
Lotte og Kisser tager til Malmö og ser på Elio kajakker, hvis kvaliteten er OK
købes 2 stk.
Kisser kontakter Ernst i vejle m.h.p. køb af 2 stk. Spica.
7.Der bevilges penge så der kan arrangeres en ” tak for hjælpen aften ” for
begynderinstruktørerne. Lotte og Kisser står for arrangementet.
8. Det fungerer fint med den nye rengøringsmand.
Marie Korsgaard vil fremover stå for vask af viskestykker, klude m.m.
Kisser aftaler nærmere med Marie hvordan det skal fungere.
Lotte og Kisser sørger fremover for indkøb af rengøringsmidler, toiletpapir m.m.
9. Bådreparationer: der har været mange skadede både den sidste tid.
Det er svært at få medlemmerne til på eget initiativ at reparere bådene.

.
Vi mangler i øjeblikket en person som tager sig af bådreparationer.
Anders foreslår at medlemmerne hver især skal være tilknyttet en bestemt båd og
ansvarlig for båden er i ordentlig stand - der besluttes dog ikke noget på dette
møde.
10. Der er et ønske fra nogen af medlemmerne om at få en sværere kapbåd op på TCB.
Det besluttes at lægge Snehvide samt Venus(Tracer) derop.
Der ligger i forvejen en Razor som forbliver deroppe.
75’eren flyttes hjem igen.
Der skal laves statistik over hvor hyppigt bådene på TCB bliver brugt og herefter
tages der stilling til om der reelt er et behov for at have de pågældende både
liggende på TCB.
11. Troels Grene har ansøgt om at låne klubben til sin 30-års fødselsdag d.08.11.08
dette godkendes, Lotte giver Troels besked.
12. Evt.
Der skal ryddes op i garagen.
På næste bestyrelsesmøde skal der fastsættes en dato for oprydningen.
Anders ringer til Erik Stenz Olesen ang. reparation af loftet i bådskuret.
EPP-beviser udleveres tirsdage efter handikap samt ved klubmesterskab og
standerstrygning, medlemmerne bliver orienteret om dette via groupcare.

