Referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2018
Deltagere: Torben Hymøller, Søren Esmarch, Brian Sørensen, Claus Holm Nielsen, Michala Demant
Jensen, Torben Holmgren, Per Larsen. Fraværende med afbud Malene Nielsen
•

Standerhejsning 28/4-18 kl. 10.00 – planlægning
Bestyrelsen møder kl. 9.30 til forberedelse.
Tovholdere:
Rundstykker, klubhusrengøring og frokost – Michala
Halrengøring – Claus
Kajakker og materiel – Søren og Brian
Udstyr (pagajer, spraydecks, paddlefloats mv) – Klaus (spørges)
Grus fjernes 10 cm – Torben
Havearbejde (?) vi skal spørge en fra udvalget (Per køber smal rive og 2 hakker samt gasflaske)
Bruseforhæng, låsekrog til toilet, en holder til spraydecks udendørs – Per (ikke på dagen, laves før
eller senere)
Program: Rundstykker, forårsklargøring, rotur, frokost
Torben Holmgren opretter på FB et arrangement med tilmelding

•

Åbent Hus 26/5-18 - planlægning
Torben Holmgren sørger for markedsføring på FB og i aviser, vi detailplanlægger på næste møde.
Forslag om en projektor med små kajakfilm i klubhuset på dagen.

•

Forsommerens frironingskursus – dato og forberedelse
Det bliver den 23 – 24/6

•

Bådreparationer – status
Søren og Brian tjekker kajakker og får bestilt de ting som mangler eller skal udskiftes
Klaus Hymøller spørges om han vil stå for indkøb af 3 nye pagajer og spraydecks om nødvendigt

•

1. års gennemgang hus
Torben Hymøller er i dialog med Finn Møller om en dato – er vi opmærksom på mangler skal de
rapporteres til Torben Hymøller

•

Status på udvalg:
Tur – Michala har to forespørgsler fra andre foreninger. Vi takker ja, og møder talstærkt op.

•

Forespørgsel kørespor
Vi har fået en forespørgsel på, om der bliver lavet kørespor på rampen for lettere adgang for
kajakvogne. Vi har testet vores klubkajak på en kajakvogn og det forløb ganske let og problemfrit.
Vi anbefaler at benytte klubbens kajakvogne som er til rådighed for alle.

•

Vejskilt
På forespørgsel fra Klaus Hymøller undersøger Torben Holmgren om vi kan få et blåt vejskilt ved
busstationen med teksten Kajakklub.

•

Gasgrill
Klubben køber en brugt gasgrill, som alle må benytte.

•

Hylde pladser i kajakhal mail
Torben Holmgren ajourfører vores pladsanvisningsregler, og sender en mail ud til medlemmerne
omkring disse og reglerne for lån af kajak og udstyr.

•

Evt.
Intet, næste møde aftalt til 8/5 kl. 18,30

