Referat fra bestyrelsesmøde 28. april 2009 kl. 18:30 hos Anders
Deltagere: Anders, John, Kisser, Bettina og Lotte (ref.)
Afbud: Steen Thøgersen

1. Status om bådebroen + trappe, nyt i forbindelse med mail fra Henrik Larsen, HR.
• Anders havde møde med Per Hegaard fra Hellerup Sejlklub tirsdag den
28. april. Per havde haft møde med kommunen. Der vil blive iværksat en
renovering af spunsvæggen. Arbejdet påbegyndes til oktober.
Molen til venstre for os forøges med 3 m mod syd og spunsvæggen ud for
klubberne forøges ud mod havet. Først når dette arbejde er færdigt bliver
broerne lavet.
• Anders tager reparation af bådebroerne op på næste havneudvalgsmøde, så
vi er klar med et projektforslag, når spunsvæggen er færdig.
2. Fastsættelse af datoer for klubarrangementer
• Forårsrengøring
- 7. juni kl. 10-14
- Lotte er tovholder, Kisser hjælper
• Klubmesterskaber
- fredag den 28. august kl. 18 med efterfølgende middag
- Kisser og Anders tovholder
• Standerstrygning
- lørdag den 3. oktober
- Bettina er tovholder
• Fødselsdagsfesten
- fødselsdagsfonden fastsætter dato.
- Lotte minder dem om dette
- fødselsdagsfonden har efterfølgende fastsat datoen til den 20. juni
og har sendt invitation ud
3. Skabsnøgledepositum – skal det sættes op?
• Mange leverer ikke nøglerne tilbage og nøglerne er vanskelige at få lavet.
Det nuværende depositum hæves fra 100 kr. til 300 kr.
4. Status omkring rengøring.
• Steen har ikke haft tid til at tale med rengøringsmanden. Kisser prøver at
få fat i ham torsdag den 30. april, da vi helst skal tale med ham ansigt til
ansigt. Hvis Kisser ikke får fat rengøringsmanden denne aften, så aftaler
Steen og Kisser hvad der så skal ske.
- Kisser har efterfølgende talt med rengøringsmanden og aftalt at
han gør rent tidligt lørdag eller søndag morgen.
• HK har et rengøringsfirma til at gøre rent i klubben. Anders snakker med
HK og får navn og tlf.nr. på dette firma. Så har vi det i tilfælde af at det
bliver nødvendigt.

5. Status omkring kajakker – køb af nye kajakker? Bliver kap 2’eren brugt?
• 4’er kajakken – Anders får enten en bådreparatør fra Skudehavnen til at
komme med et tilbud på reparation eller han prøver at reparere den
sammen med John (med en kraftig glasfiber måtte indvendig).
• kap 2’eren – lægges foran, hvis den ikke blive roet i år, må vi sælge den.
• Lotte har prøvet flere dage at ringe og maile til kajakbutikken i Næstved,
hvor vi har bestilt 2 Elio-kajakker i marts, men har ikke hørt noget. Anders
sættes nu på sagen.
 Lotte har efterfølgende bestilt 2 elio-kajakker i Sverige og afbestilt
kajakkerne i Næstved.
• Anders kontakter Ole Torp om letvægtsturkajak m. tursæde og turkajakker
som svarer til Spica.
 Anders har efterfølgende talt med Ole Torp.
• Ulla fra HK har spurgt til børne 2’eren og evt. de andre børne kajakker. Vi
overvejer at sælge dem. Anders snakker med Ulla.
 Anders har efterfølgende talt med Ulla og hun vender tilbage om
de vil købe børne kajakkerne.
6. Betaling af handicap – håndhævelse af reglen om min 5 gange deltagelse.
• Anders undersøger om HK kan lave et udtræk over antallet af gange man
har deltaget i handicap.
• Alternativt laver vi et afkrydsningsskema i Nova, som deltagerne selv skal
holde styr på.
7. Instruktør 1 kurser/tildeling af bevis – kan tilsyneladende blot tildeles via
klubberne mod en registreringsafgift. Læs beretningen om ’Kajakklubben
Fremad’ på side 10 i DKF’s nyhedsmagasin fra april: http://www.kanokajak.dk/dkf/kanoogkajak/K_K2009-3.pdf
• Bettina undersøger det nærmere.
8. Førstehjælpskursus
• John undersøger nærmere til næste møde.
 John har efterfølgende sendt en mail om dette, som vi tager op på
næste bestyrelsesmøde
9. Internet i klubben
• Kisser kontakter Torkil om han vil undersøge dette.
 Kisser har været i dialog med Torkil, som er kommet med et
forslag. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
10. DGI medlemsnummer.
• Torkil har oprettet Nova hos DGI.
• Vi har nu en DGI-kode. Har man brug for dette skal man kontakte Bettina.
11. Optagelse af Pernille Christensen (DSR) og Katja Sejerskilde (DSR)?
• Pernille kan optages

•

Katja kan blive optaget, hvis Steen lærer hende op. Hun skal indbetale
først, så kan Steen lære hende op efterfølgende. En fra bestyrelsen skal
godkende hendes prøver.

12. Kaproning (fællestræning) i Nova – fremlæggelse af ideoplæg samt stillingstagen
til tilskud.
• Morten, Mette og Lotte har holdt et møde. Oplægget sendes ud til alle.
Bestyrelsen vil gerne give et tilskud til en træner. Lotte undersøger det
nærmere.
 Lotte har efterfølgende fået kontakt til tidligere landsholdsroer,
som gerne vil indgå i et tekniktræningsforløb i klubben. Vi har haft
den første træningsgang den sidste uge i maj.
13. Feed-back fra DKF’s årsmøde.
• udsættes til næste møde
14. Opdatering omkring Taurus/forsikring.
• udsættes til næste møde med fokus på klubbens forsikring og
medlemmernes ansvar.
15. Evt.
•
•
•
•

•

Vi strammer op omkring rengøringen efter festerne. Der skal altid
støvsuges, vaskes gulv og rengøres toilet.
Per har søgt om vi kan købe en røgmaskine. Bestyrelsen bevilger dette.
Den er efterfølgende købt.
Vi strammer op omkring tøj, rosko o.lign. i omklædningsrummene. Der
sættes ordensregler op. John er tovholder.
Vi havde problemet omkring forsvundne rokort. Der forsvandt et sidste år
og to i år. Derudover har der været en episode med private veste der blev
smidt på gulvet i bådskuret og noget rotøj der er forsvundet. Bestyrelsen
undrer sig meget over denne opførelse og opfordre medlemmerne til at
opføre sig ordentligt overfor hinanden.
Genopfriskningsaftener – Lotte sender ønske om hjælp til
instruktionsgruppen.

16. Næste møde
• Næste møde blev flyttet til tirsdag den 2. juni efter handicap og holdes i
Anders’ båd.

