Referat bestyrelsesmøde: 21/10 2014
Deltagere: Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Torben Holmgren, Malene Nielsen (referent),
Gæster: Jan Nielsen, Leif Halling.
Dagsorden:
1 - Valg af referent: Malene Nielsen
2 - Evaluering af kurser for medlemmer i år på baggrund af spørgeskemaer:
Der er kommet rigtig mange fine og positive tilbagemeldinger. Stor ros til alle instruktører.
Fremadrettet beder instruktørerne om at holdene ikke har mere end 8 deltagere ligesom der bør
være minimum 2 instruktører og helst 3 (heraf evt en hjælper).
Der bør være en særlig fokus på deltagere under 15 år og seniorer i forhold til lidt ekstra støtte
undervejs. Det er op til instruktørerne før og under kurset at afgøre om deltagere under 15 år eller
seniorer rent faktisk vil kunne klare opgaverne.
Holdene skal fortsat være et miks af kompetenceniveau. Obs på at der er nogle som skal/bør træne i
svømmehal.
Det aftales, at instruktørerne, inden afholdelse af næste års kursus, mødes i foråret mhp at revidere
undervisningsplan.
Sculling og eskimoredning overvejes fjernet.
3 - Nyt fra materieludvalg. Klaus bestiller 2 veste i str xl.
4 - Instruktører aftaler hvordan de planlægger næste års aktiviteter. Se ovenfor.
5 - Drøftelse af medlemsfastholdelse (ture - sociale arrangementer - Facebook evaluering mv.).
Rigtig godt initiativ med Anders og Gerts organisering af julefrokost.
Ture og sociale arrangementer opslås fortsat både i forum og på Facebook, og vi er opmærksomme
på at Facebook fungerer rigtigt godt for os som et direkte og umiddelbart medie, men også at vi
ikke kan undvære vores forum.
6 - Planlægning af vinteraktiviteter:
Lørdagsroning ændres til klokken 9:30.
Svømmehal er booket 10/1, 31/1, 28/2, 14/3. Tidsrum 15-18.
Det tilsigtes, at der er to instruktører tilstede hver gang i svømmehallen. Jan og Leif tager 14.3.
Mette vil også deltage. Torben kontakter Mette omkring dette. Instruktørerne skiver sammen mhp
clearing af hvem, der tager hvilken undervisningsgang.
Klatrevæg i DGI-regi. Jan Nielsen undersøger mulighederne for en dag i december.
Vinterbadning. Torben Holmgren undersøger muligheder med Helle Fuglsang.
"Surpriceudflugt" arrangeres spontant på en given lørdag. Udmeldes på facebook og i forum.
Udflugtsmål/tema vil afhænge af vejret.
7 - Nyt fra nedsatte udvalg (fundraising hvor langt er vi og hvad kan vi rimeligvis opnå, strategi for
alternativt byggeri)
Torben Holmgren forklarer, at vi forventeligt ikke får det oprindeligt ønskede beløb. Han
fremlægger et godt alternativ, der er økonomisk realistisk ift de midler, som vi har haft mulighed for
at søge med succes.

Målet er, at byggeriet er færdigt i efteråret 2015. Det betyder, at der i tidlig forår 2015 skal tages en
beslutning om, hvilket byggeri der skal igangsættes.
8 - Henvendelse fra Efterskolen i Mariager omkring ungdomshold. Vi kommer ikke til at forfølge
denne henvendelse yderligere primært fordi et stærkt øget fokus på turkajakker i klubben for unge
mennesker er for stor en investering, som ligge noget udenfor vores strategi og ønsker på
nuværende tidspunkt.
9 - Dato for næste møde. 16.12. Kl 19. Fokus er byggeri.
10 - Eventuelt. Intet.

