
Referat fra bestyrelsesmøde den 1.11.2017. 

Deltagere: Michela Demant, Torben Hymøller, Torben Holmgren, Malene Nielsen, Søren Esmarch, 

Brian Sørensen. Afbud fra Claus Holm. 

 

• Hvem har styr på de nye tilslutninger til strøm, vand og spildevand?  

o Vi afventer reaktion fra kommunen. Torben Holmgren er primær kontaktperson.  

• Hvordan går det med klubbens klubliv. Har vi nok af det eller skal der sættes initiativer i 

gang? (Fx indkalde nye medlemmer? Skrive fakta om anden fremmødekultur på FB? 

Tilrettelæggelse af ture? Turudvalg? Andet? (Et medlem giver udtryk for at klublivet er gået 

i stå, men er det sandt?)  

o Malene inviterer til en klubaften den 14.11.17. kl 18. med henblik på at vi i klubben 

får nedsat et aktivitetsudvalg, og udarbejdet en årskalender som skal være synlig for 

alle. Aktivitetsudvalget skal havde en koordinerende rolle, men ikke løse alle 

opgaver selv. Vi serverer suppe den aften.  

• Uddannelse af en instruktør mere?   

o Per forventer at blive instruktør til næste år. Torben Hymøller tager 

uddannelsesforløb i det omfang det tidsmæssigt hænger sammen.  

• Organisering af svømmehal. Hvem gør hvad? Hvordan skal det på FB?   

o Torben kontakter Arne for at få datoer til svømmehal. Malene skriver ud samlet 

(husk besked til alle om der er nogen som har eller vil have bassinprøven) og for 

hver svømmehalsaktivitet. Malene og Torben skriver ud i avis efter nye medlemmer, 

der ønsker grundtræning - i svømmehal - og efterfølgende frironingskursus. 

Muligheden kræver medlemskab af klub.  

• Nyhedsbrev?   

o Aktivitetskalenderen kommer til at udgøre nyhedsbrevet. Der udarbejdes ikke 

separat nyhedsbrev.  

• Status på forsikringer.  

o Der er kommet et godt tilbud fra Codan, men vil også indhente fra Tryg. Torben 

Holmgren clearer med Claus.  

• Julefrokost - januar. Ejvind.  

o Der er opbakning til at Ejvind bliver hovedankermand på organisering af årets 

julefrokost i klubben. Malene kontakter Ejvind.  

• Lysregatta 2018.  

o Begivenheden sættes i årskalenderen.  

• Formulering på hjemmeside vedrørende krav om køb af eget udstyr.  

o Tilpas formulering så klubmedlemskab giver mulighed for at bruge klubbens øvrige 

udstyr. Dog skal det understreges at den enkelte selv er ansvarlig for at kontrollere at 

udstyret er i orden. Dog samtidig opfordring til af sikkerhedsmæssige årsager at købe 

eget så det passer ordentligt. Alle med egne kajakker skal have alt udstyr selv.  

• Glat bro - hvad gør vi?  

o Per og Brian indkøber og sætter lister på broen. Trykimprægnerede klemlister. 

Vejrstation kommer op ved samme lejlighed.  

• Evt.  

o Vil vi hjælpe til sommertræf? Michela tilmelder sig.  


