Bestyrelsesmøde den 03.10.18 kl. 18.30

Mødeleder: Michala Demant Jensen
Referent: Torben Holmgren
Deltagere: Brian, Søren, Torben Hymøller, Per, Michala og Torben Holmgren
Fraværende med afbud: Claus Holm Nielsen, Malene Nielsen

Punkt 1: Etablering af P-pladser - Torben Hymøller følger op, blevet lovet klar i oktober.
Punkt 2: Maling af Hus - Torben Hymøller og Per følger op, Michala indkalder til
fællesarrangement.
Punkt 3: Opsamling på ture - Godt med ture af forskellig art fordelt over året. Vi lægger op til at der
igen i 2019 arrangeres 4-6 ture, som så tidligt som muligt lægges ud på Facebook.
Punkt 4: Opsamling på øvrige arrangementer - Der har været mange gode vinterarrangementer med
god deltagelse. Vi laver lignende arrangementer gennem vinteren 2018/19. Michala er tovholder,
men behøver ikke være den som står for det hele hver gang. Vi hjælper alle og forventer at
medlemmer også byder ind.
Punkt 5: Broen skal op, hvornår og hvordan, samt tiltag så den ikke går i stykker - Per monterer
glideskinner, så flydebroen ikke slides i stykker. Broen får lov at ligge indtil videre, men den skal
op hvis der kommer is. Ellers skal vi have den rengjort til foråret, hvor den skal vendes og renses af
under neden.
Punkt 6: Vinterroning - Vi mødes lørdage på vandet kl. 9,30 præcis. Vi prøver igen med kort / lang
tur.
Punkt 7: svømmehal træning - 5 gange i januar til april. Torben Holmgren finder tider. Det skal
findes en instruktør, en bassinredder og en chauffør til hver dato. Skal de lægges ud samlet eller 14
dage før hvert arrangement??
Punkt 8: Spisning efter frironing - Ikke nemt lige nu, hvor der friroes over flere dage.
Punkt 9: Forsikringer - Torben Holmgren undersøger ved Codan.
Punkt 10: Klubaftener vinter - Se punkt 4.
Punkt 11: Vinteraktiviteter, evt svømning igen, klatring, eller andet - se punkt 4.
Punkt 12: Deltagelse i nordjysk Havkajak samråd, den 8. nov fra 19-22 (Strandby skole) Umiddelbart var der ingen som kunne denne dag.
Punkt 13: evt. - Torben Holmgren søger Sparekassen Hobro fonden om 50.000 til udskiftning af
kajakker

