
Referat fra bestyrelsesmøde den 28.8.2019 

Deltagere: Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Michala Demant, Torben Holmgren, Brian Sørensen, 

Michael Petersen, Søren Esmarch, Per Larsen og Malene Nielsen (referent). 

 

- Planlægning af arbejdsdag. 

Deltagere fra bestyrelse: Michala, Malene, evt. Søren, Torben Hymøller. 

Opgaver:  

Grundrengøring af badeværelser 

Fjerne ukrudt 

Så græs 

Pudse vinduer 

Svaleafspærring 

Fejning af kajakhal  

 

Michala afklarer om Jakob kan lave stoppere til terrassedørene. 

 

• Planlægning af regatta 

Brian, Søren og Torben Hymøller deltager fra bestyrelsen. 

Malene opdaterer på FB i fht tilmelding og opfordrer til at nogen medbringer kage. 

Brian indkøber pølser, kylling og brød. 

 

- Evaluering af tilrettelagte ture. 

Det er gået godt. Det har været godt med planlægning i januar og umiddelbart herefter 

offentliggørelse. Fint, at flere er aktive i fht turplanlægningen. 

 

- Evaluering af torsdagsroning 

Den 21.9 starter lørdagsroning. Kl. 10:00 på vandet. Vi laver bagtropsordning efter behov. 

 

• nudging vedr. behandling af klubkajakker 

Michela laver en formulering og hænger op. 

 

• Formulering af regler for klubkajakker (må man tage med ud af fjorden, brug af 

børnekajakker). Ok til tur på fjorden. Max 1 overnatning. Ikke ud af fjorden, men dog ok til 

klubture. Tilretter ligeledes tekst vedr. børnekajak. Max 2 børnekajakker pr en friroet 

voksen. 

Torben Holmgren har bolden i forhold til tilretning af tekst. 

• Pladser i kajakhallen.  

Der er pt et fornuftigt overblik og ikke nogen emergency. Torben Holmgren giver lyd, hvis der 

opstår problemer. 



• Priser på pladser i kajakhallen. Række 5 og 6 skal fremadrettet koste 100 kr.  

 

• Mangler vi klubkajakker/udstyr. Hvad skal indkøbes? 

Torben Holmgren har ansøgt fond vedr. midler til spraydecks og pagajer. 

Spraydeck indkøbes når der er afklaring fra Torbens ansøgning. (INFO vi fik desværre afslag) Hvis 

vi ikke får pengene, venter vi til foråret.  

Evt. nye kajakker kigger vi først på til foråret. 

(Vi har brugt mange penge i år). 

 

• Beskyttelse af stolper på broen 

Per finder anvendelige rør, indkøber og monterer. 

 

• Hvad bruges klubhus til - og ikke til? 

Bestyrelsen drøftede emnet og var enige i den nuværende tilgang.  

 

• Drøftelse af forventning til medlemmer der kommer på kursus (betalt af klubben) 

Bestyrelsen har en forventning om at de medlemmer yder en indsats i fht aktiv deltagelse i 

undervisningen af andre i svømmehal, tager frironingskursus, hjælp med nye o. lign. 

Vi har pt ikke behov for at flere begynder på instruktøruddannelsen. 

 

- evt. Intet. 

 

Næste møde den 25.9 kl. 18:30. 
 


