Referat bestyrelsesmøde den 19.02.20 – 18.30
Mødeleder: Michala
Referent: Torben Holmgren
Fremmødte: Per, Michael, Torben Hymøller, Torben Holmgren, Michala, Søren, Malene, Klaus
Afbud fra: Brian
1. Opfølgning fra sidste møde
Klaus har søgt en lokal fond om penge til pagajer og sprayskirts. Torben Holmgren søger igen Sparekassen
Hobro Fonden og det samme. Får vi ikke støtte sørger Torben Hymøller og Klaus for at købe 2-3 pagajer og
2-3 sprayskirts i god kvalitet.
Standerhejsning 4/4-20 kl 10.00 (bestyrelsen mød møder ind kl. 9,30) Planlægges efter
generalforsamlingen.
Morgenmad, hygge, oprydning, rengøring, gennemgang af kajakker, gennemgang af udstyr, lynlåse på veste
smøres, havearbejde.
2. Alarm
Torben Hymøller har fået et tilbud på omkring kr. 10.000. Vi afventer.
3. Etablering af SUP pladser
Torben Hymøller og Klaus etablerer 4-5 pladser til oprejste SUP-boards. Det kan gøres i højre hjørne
bagerst i den første port mod land ved at ændre ophæng til pagajer så der bliver plads til flere på hvert
ophæng. De vurderer inden projektet igangsættes om det kan etableres uden gene for kajakker, udstyr og
trailer.
4. Bro sikring/mail fra Allan
Behovet blev drøftet, og vi vurderer at fordelene ved vores nuværende brosystem overgår eventuelle
fordele ved at købe et nyt broanlæg. Skridsikring på adgangsbroen vurderes løbende. Torben Hymøller og
Klaus undersøger om et system med en trekantliste kan gøre at gummilisten mellem brodelene ikke kan
trædes ned.
5. Planlægning af generalforsamling (På valg er Malene, Torben Hymøller og Michala, alle er villige til
genvalg)
Michael indkøber mad og drikke til generalforsamlingen. Michala sørger for bestyrelsens beretning. Torben
Holmgren har kontaktet mulig dirigent, referent, revisor og revisorsuppleant.
6. Instruktør-træning i svømmehal
Michael er tovholder på en instruktør-dag på fjorden. Det bliver den 13/6-20 kl. 10.00 med rundstykker.
7. Underskrift regnskab
Udført
8. Evt
Torben Holmgren kontakter Finn Møller for reparation af gavl.
Næste møde bliver 18/3-20 kl. 19.00

