
Referat fra bestyrelsesmøde den 2.11.2016. 

 

Deltagere: Klaus Hymøller, Torben Hymøller, Torben Holmgren, Brian Sørensen, Søren Esmarch, 

Michela Demant, Malene Nielsen (referat). 

Afbud fra Claus Holm og Anette Olesen. 

 

Dagsorden: 

 

* Kajakhallen, regler for opbevaring. 

Der er pt 10 ledige pladser. 15 pladser til klubkajakker. 

Med inspiration fra reglerne i Troense kajakklub og det nuværende udkast laver Torben og Malene et 

nyt udkast til reglerne til kommentering til bestyrelsen. I reglerne vil der bl.a. blive gjort overvejelser 

ifht pris og bestyrelsens beslutningskompetence. 

Troense kajakklubs regler og krav: 

http://troense-kajakklub.dk/info/opbevaring-af-private-kajakker 

Det besluttes, at: 

Fremadrettet skal alle klubkajakker være i plastik. 

Klubben Romany sættes til salg på vores hjemmeside til kr. 14.000kr. 

Der købes to HV plastkajakker. 

Søren E. laver et udkast til et hejsesystem, så kajakkerne nemmere kan komme op og ned på de øverste 

hylder. 

Endvidere overvejes det i bestyrelsen om rokort.dk fremadrettes kan anvendes som 

styringsværktøj/bookingsystem. Se www.rokort.dk. 

Torben Hymøller undersøger om det også kan anvendes som fremtidigt bookingssystem. Ønsker at 

implementere det med det nye klubhus. Kan registrere skader. Oplyser om system på facebook. 

 

* Klubhusansvarlig. 

Bestyrelsen drøfter hvad opgaven indeholder. Det vil være hensigtsmæssigt at der er to, som har 

opgaven. Det besluttes ikke hvem, som det skal være. 

Umiddelbart vil opgaven indeholde flg pkt: 

Daglig drift 

Kontaktperson 

Udlejning. Før og efter fest 

Hold øje med om rengøring er tilstrækkelig. 

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 

* Økonomi resterende byggeri. 

Torben Holmgren gennemgår regnskabet. Det ser fornuftigt ud. 

 

* Tidsplan resterende byggeri. 

Om forventeligt 14 dage er terrænet på plads. Beplantning afventer foråret.  

 

* Afhentning af møbler. 

Torben Holmgren har kontaktet mhp afhentning i løbet af de næste 14 dage. Melder ud og så kommer vi 

med trailere. Klaus og Malene vasker gulv, når håndværkere er helt færdige. 

 

* Driftsøkonomi fremover. 

Forudsat 120 medlemmer. Torben Holmgren gennemgår økonomi. Det ser meget fornuftigt ud. 

 

* Udlejning af huset til medlemmer. Udsætter pkt. 

http://troense-kajakklub.dk/info/opbevaring-af-private-kajakker
http://rokort.dk/
http://www.rokort.dk/


 

* Igangsætning af klubmedlemsskaber (for foreninger og klubber uden for kajakregi). Vi vender tilbage 

til pkt., når Anette kan deltage. 

 

* Drøftelse af junior "forespørgsel" fra Mariager Efterskole.  

Fordele og ulemper drøftes, og det besluttes at det ikke er noget som vi ønsker at gå videre med. Både i 

fht økonomi, risiko og det sociale klubliv vil de aldrig blive en del af. 

 

* Svømmehalstræning 2017. 

Klaus har bedt Arne om ledige tider januar til maj. Arne har endnu ikke svaret. Vi forsøger, at få de 

sidste gang ind over forårstræningen. Datoer meldes ud på facebook, så snart vi har dem. 

 

* Generalforsamling 2017. Afholdes i sidste uge af februar 2017.  

 

* Hjemmeside. Er død, hvem vil sørge for at der komme mere liv i den og den er opdateret? 

Klaus skriver ud på fb ifht om der er nogen fra klubben som kan opdatere vores hjemmeside. 

 

* Kursus til Malene i brug af Facebook. Pkt udgår. 

 

* Andet 

- Oprydning af den gamle plads. Torben og Klaus Hymøller henter rester og kører det til genbrugsplads. 

- Presse. Torben Holmgren og Malene sørger for kontakt og materialer til aviser i forbindelse med åbent 

hus (i foråret) og afslutning af byggeriet (snarest).  

- Skilt. Michela, Klaus og Torben Hymøller indhenter tilbud.  

- Støvsuger. Malene køber en fornuftig model. 

- Løber til at skåne gulv. Michela køber 3 måtter i Harald Nyborg. 

- Kroge. Må vi kigge på... 

- Bænke. Klaus indkøber 4 bænke fra IKEA. (De duede ikke, Per arbejder på en anden løsning) 

- Vejrstation. Brian kigger på en løsning. 

- Malene forsøger, at kontakte kommunen mhp at få fjernet standerlampe foran klubhus. 

- Broen tages op sidste weekend i november. Søren skriver ud på facebook. 

 


