Bestyrelsesmøde den 15.09.21, kl. 19.00 i klubhuset.
Tilstede: Torben Holmgren, Torben Hymøller, Per, Michael, Klaus
og Michala
Afbud: Malene, Brian, Søren.
Dagsorden:
1. Arbejdsweekend: den 25. september kl.9.30,
Ingen morgenmad. Der skal købes gas (Michael), grillpølser + brød
+ kaffe + øl/sodavand (Michael). Vi laver arbejdsgrupper som gør
klubhus rent, kajakhal, bro, lugning ude.
Opgaver: klubhus: vinduer inde, rengøring af køkkenet, oprydning,
baderum – rengøres, vandlåse op,
Kajakhallen: fejes og støvsuges under de nederste kajakker,
oprydning, grej tjekkes efter.
Broen: rengøres, små reparationer.
Ude: der luges og der fjernes ukrudt rundt omkring huset.
2. Feedback fra frironing: Der har været 4 oppe til frironingsprøven ud
af de 11 der tog frironingskurset. Der bliver ikke ændret i at det
afholdes en weekend, det bliver ikke delt over mange gange.
Måske mere synlighed i forhold til hvem der er instruktører. Vi vil
gerne at torsdags roning bliver mere systematisk angående hvem
der tager kort tur, lang tur og hvem der er den der tager sig af de
nye. Vi begynder allerede nu at skrive hvilken instruktør der
kommer til lørdagsroning.
Det kunne være en ide, at man laver en afslutning når folk har
været oppe til prøven – smørrebrød og en øl. Så det markeres og
fejres.
3. Shelter – udlån: retningslinjer skulle være lagt på rokort, men vi kan
lægge dem ind på hjemmesiden, så er de nemmere at finde.
Koden: skal være inde på reglerne – hvis der opstår misbrug, kan vi
ændre kode.

4. Økonomi – sponsor Sparekassen Kronjylland vil gerne have en lille
stand på vores åbent hus, det er vi positive på. Vi kan foreslå dem
noget sponsortøj.
SUP – Vi har fået 96.000 til SUP og skur. Vi går med det samme i
gang med at undersøge plads og priser.
5. Vinterens aktiviteter – klubaftener det skal vi have op og stå igen,
der er forskellige forslag: undervands fotografering, Jess fra
kajakbumserne osv.
Bestyrelsen ligger datoerne ud, vi ligger op til medlemmerne
finder/ønsker indholdet, vi ser på om der er nogle der vil lave mad,
ellers kan man om nødvendigt bestille lettere mad udefra. (måske
Malene vil lægge dem ud)
6. Svømmehal træning: Svømmehal er et must - Vi skal også have en
dag hvor instruktørerne træner.
7. Evt.:
- Forplejning klubture: der gives morgenmad til disse, (klubture er de
ture der er arrangeret af turudvalget, eller de ture der af
medlemmerne er lagt op som en begivenhed)
Klubben giver let bespisning til arbejdsweekender, åbent hus,
regatta, osv.
- Fuldmåne tur torsdag den 23.sep, kunne være den sidste tur inden
vi går over til lørdagsroning
- Lørdagsroning startes op 02.10.21
Punkter til bestyrelsesmøde i foråret:
- Torsdags roning, hvordan gør vi det bedre, skal instruktørerne være
mere synlig, hvordan melder vi det ud, eller laver et system.
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