Referat konstituerende bestyrelsesmøde 23.
marts 2022
Deltagere: Torben Holmgren, Michael Petersen, Michala Demant Jensen, Klaus Hymøller, Poul
Jørgensen, Malene Nielsen (referent)
Afbud: Brian Sørensen, Søren Esmarch.
Dagsorden:
- Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Formand: Michala Demant Jensen
Næstformand: Klaus Hymøller
Kasserer: Torben Holmgren
Michala byder Poul Jørgensen velkommen som nyt medlem i bestyrelsen.
- Planlægning af forårets arrangementer:
•

•
•
•
•

23. april er der standerhejsning kl. 10 - 13. Inkl. års-rengøring (pissoir, afløb i badeværelse,
feje i kajakhallen (ansvarlig er Klaus), rengøring af bro (ansvarlig er Michael), lægge fliser
ved SUP-skur (Michael og Klaus sørger for materialer), pille ukrudt, evt. klippe potentialla).
Malene indkøber til grillpølser. Husk redskaber. Malene lægger ud på FB.
Torsdagsroning begynder vi med efter standerhejsning. Kl. 18.00 på vandet i starten. Plan
for deltagelse af instruktør hver uge på de korte ture fra standerhejsning til udgang af juni.
28. maj. Åbent hus.
11. og 12. juni er der frironingskursus. Torben Hymøller, Michael Petersen, Hilde
Corneliussen, Per Larsen og Malene Nielsen deltager.
Michael undersøger mulighed for en svømmehalsdag for instruktør-gruppen.

- Evaluering svømmehal.
En del afbud pga. Corona. Overvejer næste år at reducerer antal svømmehalsgange pga. manglende
deltagelse. Rigtig fint med de videoer som medlemmerne har lagt ud fra øvelserne i svømmehallen.
- Trailer ud af hal for at få mere plads?
God ide. Vigtigt at der er en digital låseordning. Klaus kontakter Leif Halling for at undersøge
muligheder.
- Paddelboard opstart.
Torben Holmgren kontakter Rene Thomsen, Karsten Rybjerg, og Sofie Bossen for at lave ramme
for koncept. Torben er bindeled til kajakklubbens bestyrelse. Koncept skal som minimum indeholde
introduktionsramme for nye medlemmer, sikkerhed, obs på ikke at krydse fjorden, brug af
redningsvest.
Kajakklubbestyrelsen tager sig af det administrative.
- Fliser ved skuret.
Der skal lægges fliser. Sker på standerhejsningsdag. Michael og Klaus måler op.
- Arbejdsgrupper - og tilmelding
Torben laver oversigt over om hvem som er i udvalg. Og Torben lægger oversigten på FB. Malene
indkøber et par små skovle.
- Evt. Ingen emner.
- Dato for næste møde. 11.5.2022 kl.19.

