Referat for bestyrelsesmøde den 13.12.2016.
Deltagere: Torben Hymøller, Torben Holmgren, Michela Demant, Anette Olesen, Søren Esmarch.
Afbud fra Klaus Hymøller, Brian Sørensen og Claus Holm.
 opsætning af nyt logo på klubhus
Michela har fået lavet skilte. Jakob (Michelas mand) vil gerne hjælpe med at sætte det op. Skiltene
sættes helt ind til væggen.

- reglement for udlejning af klubhus/medlemskab for andre uden for klubben. Der er en konkret
forespørgsel fra Greyhounds (cykelklub)
Torben skitserer ønskerne fra Greyhounds. Greyhounds forventer ikke at skulle bruge vand. Torben
og Malene laver udkast til kontrakt til Greyhounds, rundersender til bestyrelsen til kommentering,
og derefter sender til Greyhounds.
Anette kontakter vinterbaderne mhp at høre om deres interesse for brug af klubhuset.
- reglement for kajakpladser - se tidligere fremsendt udkast. Vi laver enkelte tilpasninger i
reglementet. Ligeledes køber vi en tablet til klubhuset, så det bliver nemt for klubmedlemmerne at
registrere.
- husregler. "Oplysning" i den takt problemerne opstår. Og vinklingen skal være nodiging. Anette
og Michela finder en mulig løsning til opsamling af glemte sager og forbud mod rygning.
Information med den positive vinkel.
Vi laver en positiv reminder om reglerne om, at man skal anskaffe sig sikkerhedspakke og vest.
Ønske til julegave. Søren og Malene laver en tekst til facebook.
- hjemmeside. Se Torbens udkast til tilretning. Stærk forsimpling. Film fra Leif. Anette kontakter
Leif ifht film. Torben kontakter Jan vedr. tilretning.
- hvad mangler vi på huset?
Gasudsugning.
Skilteophæng. Se ovenfor.
Den sidste belægning omkring hallen og udjævning foran. Torben Hymøller kontakter Carsten for
dato.
Låger til teknikrum. Torben og Malene kigger efter skydelåger. Der er 180 cm i bredde. Højde
afklares.
Bøjler i træ.20-30 stk.
Rengøringsfirma. Lokalt hjemmeservice-firma. Malene kontakter et par firmaer.
Alluminiumsstige.
Torben Holmgren kontakten elektrikeren for at få lamperne til at lyse i ens styrke. Og trække
ledning til køkkenhjørne.
Michela køber en kaffemaskine til klubben.
- salg af Romany og evt to-kajak.
Tekst til facebook: Bestyrelsen har valgt at sætte Romany'en til salg. Den har småskavanker som
brugsridser i bunden og løs cockpitkant. Kanten kan limes. Sælges til højeste bud. Budrunde slutter
den 27.12.2016 kl 24. Bud afgives alene her i gruppen.
Postes som et almindeligt opslag.

- Reception. Afholdes 5.1.2017. Kl 14:30-18. Øl, vin og lidt fra grillen. Kaffe, the og kage.
Papirflag. Malene indkøber pølser. Michela bestiller kage hos bageren. Efterlyser "hjælpere" på
facebook. Torben Holmgren slår det op på facebook.
- evt.
Malene tilretter tekst til svømmehalsevent i fht rengøring og at vi i udgangspkt alene tager
klubkajakker med (for at give plads til flest mulige). Andet aftales med tovholder.

