Konstituerende bestyrelsesmøde den 19.3.19 kl. 18.30
Mødeleder: Michala Demant Jensen
Referent: Malene Nielsen
Deltagere: Michala Jensen, Michael Petersen, Klaus Hymøller, Torben Hymøller, Torben
Holmgren, Søren Esmarch, Brian Sørensen og Per Larsen.
Fraværende med afbud: Ingen
Punkt 1: Konstituering, valg af formand, næstformand og kasserer.
Følgende vælges:
Michala Demant, formand
Klaus Hymøller, næstformand
Torben Holmgren, kasserer.
Punkt 2: Underskrifter på regnskab.
Torben omdeler regnskabet og bestyrelsen underskriver.
Punkt 3: Opgavefordeling.
Klaus Hymøller og Per Larsen tager opgaven i forhold til materieludvalg.
I forbindelse med øvrige opgaver er bestyrelsen opmærksom på at efterspørge hjælp i klubben
generelt.
Punkt 4: Synliggørelse af bestyrelse og opgaveansvarlige.
Michala sætter foto pænt op og hænger op i klubhus
Navne på vedligeholdelsesudvalg
Navne på turudvalg
Punkt 5: Møde / Fællestræning instruktører.
Klaus og Hilde tilrettelægger dag med standardprogram og indkalder klubinstruktører. De som kan
deltage på dagen deltager. Det er ikke sikkert at alle kan deltage.
Punkt 6: Torsdagsroning.
Der tilrettelægges en kort og en lang tur, når sæsonen starter. Det vil være instruktører og
klubinstruktører, som tager kort tur. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt for en instruktør,
efterspørges en ansvarlig på Facebook forud for torsdagsroningen. Den ansvarlige meldes ud senest
onsdag på Facebook.
Punkt 7: Kajakpladser. Rokort.
Torben Holmgren gennemgår nuværende kajakplaceringer.
Pladsproblemer er løst pt. Der er ledige pladser i række 4. Vi opfordrer fortsat til brug af rokort.
Såfremt der igen opstår pladsproblemer, så overvejes det om prisen differentieres for de enkelte
rækker. Så række 2 er dyrest. Dette vil skulle godkendes på en generalforsamling.
Punkt 8: Instruktører - forespørgsel fra Michael Petersen.
Michael sørger selv for tilmelding til klubinstruktørkursus og instruktørkursus med orientering til
Torben Holmgren.
Børn i kajak - forespørgsel fra Karina Bredahl.
Nuka og Avocet må også benyttes af børn/unge.
Der skal tilføjes et tekststykke om at man selv er ansvarlig, når man tager børn under 18 år med ud i
klubbens kajakker.
Torben Holmgren tilretter tekst på klubbens hjemmeside.
Åbent hus Kajakhuset – forespørgsel.
Klaus Hymøller kontakter Kajakhuset med henblik på at tilrettelægge den torsdag den 13.6, hvor de
kommer forbi med kajakker. Det er et arrangement der også er åbent for klubbens medlemmer.

Brug af kajaktrailer – forespørgsel.
Af forsikringstekniske årsager lånes kajakken ikke ud til medlemmers private ture. Den er til
klubaktiviteter.
SUP - forespørgsel fra Torben Holmgren.
Torben ansøger ELRO om 4 SUP-boards inkl. pagajer og veste.
Punkt 9 Opfølgning: Gavle, lamper, græsarmering og porte.
Torben rykker Finn i forhold til gavl og Moderne El.
Vedrørende porte har vi en serviceaftale. De er ikke kommet endnu. Torben Holmgren rykker dem.
Torben Hymøller kontakter Carsten i forhold til at lægge fliser i stedet for grus. Det ville være godt
hvis det kan laves inden sæsonstart.
Punkt 10: Eventuelt.
Standerhejsning flyttes til 13.4.2019. Malene lægger invitation på Facebook.
Klubben indkøber en projektor. Klaus Hymøller sørger for indkøb.
Klaus Hymøller bliver kontaktet af LAG i forhold til at blive interviewet.
Michael kontakter HJ Sign med henblik på en løsning til at hænge kort op.
Malene laver event med arbejdsweekend inden st. Bededag med henblik på maling den 11. og 12.
maj. Vi fugtmåler forinden.
Michael spørger til mulighed for lys om aftenen ved kajakbøjlerne. Torben Holmgren spøger
elektriker til løsning.

