Referat fra bestyrelsesmøde den 6.4.2016
Deltagere: Erik Nielsen, Finn Møller, Brian Sørensen, Søren Esmarch, Anette Olesen, Torben Hymøller, Klaus
Hymøller, Torben Holmgren, Malene Nielsen (referent).
Afbud fra: Claus Holm, Michala Demant.

Byggeri:
Erik og Finn gennemgår de nuværende planer og de sidste detaljer rettes til. Ligeledes giver de en status på
hvor langt vi er kommet og et bud på hvornår hhv hallen og klubhus kan forventes færdigt. Der er endnu
ikke kommet en endelig byggetilladelse, men de to udestående som tidligere har forhindret denne (endelig
miljøgodkendelse og lejekontrakt) er på plads.
Kommunen løser problematik med spildevand (formentlig etablerer de til en start en midlertidig tank)
ligesom de fjerner læhegn, når det bliver tid hertil.
Det vides ikke hvornår de sidste haller fjernes.
Bæreevne på piller er fin. Vibrationsmålinger også fine.
Udluftningsrør skal være synlige. Regionen tjekker rør hvert år.
Der kommer vinyl på gulve i badeværelse.
Der etableres udvendig vandhane ved handicaptoilet.

Bygning af hal sker først. Hallen forventes at tage 4-5 uger - og være færdig i midt maj. Derefter kan vi selv
begynde med at lave de ting, som skal ind i hallen (reoler til kajakkerne, maling o. lign). Selve klubhuset
forventes ikke færdigt før efter sommerferien. Udover byggetilladelsen som først skal på plads, må der også
påregnes god tid til at få gulvet til at tørre. Torben Holmgren tjekker op med Morten ifht byggetilladelse.
(den kom dagen efter mødet) 
Torben Hymøller styrer proces i forhold til det arbejde, som skal laves i forbindelse hallen. Indkøber
materialer via Finn.
Der går hele tiden 2 mand på projektet.
I forhold til porte i kajakhal, undersøger bestyrelsen muligheden for et service-abonnement, så der sikres
en årlig kontrol og vedligeholdelse af portene. Dette især i forhold til sikkerhed.
Torben Holmgren kontakter Morten om elforsyning. Der skal lægges et 35amp kabel ind omend det ikke
skal bruges. Vi skal pt kun brug 25amp.
Der skal laves kabelgennemføring til dørene/portene.

Vi skal også have internetforbindelse (net 1).
Finn, Erik og Torben tager snarest muligt et møde med elektrikeren.
Torben Hymøller undersøger pris på port automatik med alarm/-låsesystem.

- Ønskeliste til Claus Holm:
Lamper (gerne runde kugler fra fx Bauhaus) 9 stk. ø30cm til opholdsrum
1 lampe ø20 cm til gang
Lys til underskabe køkken
Lys i baderum er med i tilbud. Dog to lamper over spejl
(Udvendig belysning og lys i hal. Michael giver bud på det. Det skal være orienteringslys der sidder relativt
højt. Torben holmgren kontakter ham.)
4 vandarmaturer med automatisk tænd/sluk.
3 bruseblandingsbatterier (med vandbesparelse).
Emhætte
Køleskab med lille fryser
Komfur
Opvaskemaskine (ny)
Over - og underskabe (afventer til bygning er færdig)
Gasgrill
Flagstang og dannebro
To logoflag

På sigt (evt. i forbindelse med en gaveliste):
Tv og dvd, terrassemøbler, gasgrill
Vejrstation - webkamera
Brandslukning og røgalarmer (indhentes via tryg forsikring)
Rengøringsskab

Bøjlestang
Kaffekande
Elkedel
Støvsuger

- Opfølgning økonomi. Det er på plads, så længe der ikke sker noget uforudset. Anette søger fortsat fonde.

- Indvielse. Som det ser ud lige nu forventes indvielse til september. Anette søger i den forbindelse fonde.
Fokus på Nordea og Sparnord.
Ønsker til indhold i indvielsesprogram: Sup-boards, surfkajakker (fra DGI), waterball, wildmarksbad, leje af
en pølsevogn, grill og livemusik. Forventelig udgift ca. 25.000kr

- Broprojektet. Klaus har løbende kontakt til kommunen. Det er nemt at flytte den eksisterende bro. Da
kommunen ejer grunden og der ikke er problemer med naboerne, forventer kommunen at det vil være
muligt at det få tilladelse til at broen kommer til at ligge ude foran det nye klubhus. Der nedsættes på sigt
en arbejdsgruppe, der skal kigge på en ny type bro. I forhold til den nuværende bør den være dobbelt så
bred og have et større og bedre tilslutningsanlæg. Således øget stabilitet.
Der skal laves punktfundamenter på det nye sted. Klaus indhenter tilladelse til det. Når det er på plads,
spørger vi efter hjælp via facebook-gruppen. Undersøger ligeledes om Søren Esmarch har mulighed for at
være styrende på projektet.

- Opdatering af hjemmeside. Enighed om at den skal fornyes. Den skal fungere som vindue for kommende
medlemmer. Bestyrelsen skal have en ide om hvad den fremadrettet skal indeholde. Fx.: Kalender, fotos
organiseret anderledes end i dag, referater, kontaktdata på bestyrelsesmedlemmer. Vi vender tilbage til
emnet, når klubhuset er etableret.

- Ture.


Bestyrelsen organiserer pt ingen ture ude af fjorden, idet byggeprojektet fylder meget.



Åbent hus. Indkaldelse til det i maj. 21.5. Malene lægger teksten på Facebook. Start kl 10. Vi mødes
kl 9.



Standerhejsning: den 23.4. Malene skriver ud (og spørger Helle eller Anders ifht bålsuppe). Kl 9:30.
Start med morgenkaffe og rundstykker. Herefter rotur og derefter bålsuppe/pølser (kl 12).

- Vedligeholdelse af udstyr.
Søren og Brian kigger alt udstyr igennem. Og skriver efterfølgende ud. Samtidig "opsang" til friroede
medlemmer om at have deres eget udstyr og være mere nøje med at melde til og fra arrangementer, af
respekt for hinanden og så vi bedre kan planlægge.

Ny mødedato: 11.05.16. Kl 19.

