
Referat af bestyrelsesmøde den 11.8.2015. 

Deltagere: Claus Holm, Klaus Hymøller, Torben Hymøller, Anette Olesen, Torben Holmgren, 

Malene Nielsen 

 

Dagsorden: 

1 - Valg af referent. 

Malene vælges. 

 

2 - Opfølgning på seneste møde. 

Intet nyt. 

 

3 - Nyt fra webudvalg - og nyhedsbrev. 

Mange er glade for nyhedsbrevet. Det skal fortsætte 3-4 gange om året. 

Torben og Malene udarbejder fremadrettet nyhedsbrevene i fællesskab. 

Flere medlemmer efterspørger et medlemsmøde over teamet "byggeri". 

Anette og Malene laver udkast til planche over byggeriets proces til container og diverse anden 

information. 

 

4 - Nyt fra materieludvalg. Genetablering af materieludvalg? Klaus Hymøller skriver ud på 

Facebook efter 3-4 medlemmer, der vil være med i en gruppe, som kan hjælpe med vedligeholdelse 

af materiel og diverse småreparationer. 

Der mangler rengøringssvampe. Torben Hymøller indkøber et passende antal. 

Der indkøbes to remme til stigebøjler. (til selvredninger) 

 

5 - Nyt fra uddannelsesudvalg - evaluering af frironingskurser. 

Punktet udskydes til næste møde. 

Der er 7 tilmeldte til frironingskurset i den kommende weekend. 

 

6 - Nyt fra nedsatte udvalg 

     Byggeri: 

    -Hvor er vi? 

    -Hvordan kommer vi videre? 

    -Kontakt til ELRO 

    -Dialog med kommune? 

    -Tidsplan? 

    -Økonomi? 

    -Sponsorstøtte materialer? 

 

Torben giver en status. Lige nu er det store arbejde omkring godkendelser fra Mariagerfjord 

kommune. 

Klaus Hymøller kontakter Steen fra ELRO-fonden for at aftale en mødedato inden den 31.8.15. Vi 

skal have de nyeste tegninger fra Finn Møller til dette møde. 

 

Anette sørger fortsat fondsmidler til indretning af klubhus. 

 

Vi er fortsat fortrøstningsfulde i forhold til, at byggeriet kan blive færdigt inden årets udgang. 

 



Claus og Martin afventer byggetilladelse inden de begynder at søge sponsorer om støttematerialer. 

Ellers sker leveringen for hurtigt. 

 

7 - Drøftelse af medlemsfastholdelse - torsdagsroning, turansvarlig og modtagelse af nye 

medlemmer. 

Der lægges fremadrettet en plan for hvem, som tager tager sig af nye medlemmer ved 

torsdagsroningerne. Dette fra sæsonstart og frem til første frironingskursus, måske helt frem til 

sidste frironingskursus. 

Ligeledes øges opmærksomheden på at byde velkommen (give hånd) til nye medlemmer og 

løbende opmærksomhed på, at få dem med i det sociale. 

 

8 - Opfølgning på planlagte aktiviteter - ture, planlægning, involvering af medlemmer Fremadrettet 

planlægning af tur umiddelbart efter et frironingskursus. 

Gerne tur med mulighed for at kombinere med overnatning. Der planlægges en dagstur den 5. 

september, eventuelt til Kalø vig, Hvalpsund, Tange sø. Sted dog afhængig af vejret. Klaus 

Hymøller skriver ud på Facebook. 

 

Sidst i september planlægges en surftur. Den gennemføres kun, hvis vejrforholdene er til det. 

Malene skriver ud på Facebook. 

 

Torben Holmgren afklarer om Jan fortsat er med på at arrangere Helgenæs-turen. 

 

9 - Fremadrettet - kommunikationskultur i bestyrelsen, engagering af andre klubmedlemmer 

(bestyrelse, materiel, nye medlemmer) Vi sætter alle cc på alt mailkommunikation. 

 

10 - Dato for næste møde. 7. september 2015. 

 

11 - Eventuelt. Intet under dette punkt. 
 


