Referat bestyrelsesmøde den 4/8-2009
1. Godkendelse af referat fra sidst
- Bemærkning: ændres til "der er kun strøm til radiatorene i weekenden 8-16."
2. Klubarrangementer
- Fjordens dag er den 13 september skal vi lave noget lignede sidste år
"kom og prøv en kajak" 2 timers arrangement på plænen.
Primus motor: Anette
- Fødselsdagen.... 5 september
Jan har forberedt orienterings løb. Jan skal bruge 3 levende poster (2 stk i kajakker, 1 på land).
Klaus, Anette har meldt sig. Det tager fra 13 -15 på vandet.
Derefter kaffe, kage og leg/rul på vandet indtil vi skal grille om aftenen.
Jan køber ind til en forgyldt præmie. Klaus tager fat i Lars ang. grill.
- lys regatta. Jan syntes det er lidt pinligt, der var stadig lyst kl 21:30.
Der var 200 mennesker. Der kom kun 8-9 kajakroer.
Folk var skuffet. Der var intet andet. Det har intet med os at gøre.
Vi var bare de eneste der deltog.
Kirsten giver Handelstands foreningen besked.
Der var kommet positive tilbage meldinger på vores lille optræden.
- Løvfalds tur er flyttet til den 26 september

3. Forslag og drøftelse af oplæg til ungdomsafdeling for unge 12-18 år
- Vi var for sent ude med annonceringen Vi prøver lige igen næste år til maj.
- der er blevet roning om tirsdagen, men ikke decideret for unge. Anette skubber lidt på for at få
flere unge med.

4. Uddannelses udvalg
- Ændring af sikkerheds bestemmelserne ang svømmevest.
Der summes over en ny formulering indtil næste møde. Forslag til anden formulering rundsendes
per mail.
- Frironing. Jan, Mette og Tommy kører kurset lørdag. Jan, Mette og Leif kører det søndag.
- Tommy sætter instruktør kurset på standby indtil videre.
Klaus/Tommy undersøger om de kan bytte instruktør kurset, så Klaus kan tage kurset istedet.
- Jan pønser måske på et risk management kursus først i oktober.

5. Web udvalget
- Klaus sletter gamle sider
- Tommy laver en backup
- Tommy opgradere temaet, wordpress
- Private billede albums skal ligge under private, Klaus retter til.

6. Materiel udvalg
- Der er stadig problemer med at få de øverste kajakker op i containerne.
Er der nogen der har en god ide?
- Reetablering af vaskeplads. Vi har stadig stolperne. Torben har et pælebor.
Vi ordner det fredag d 14-8 kl 16 ved en arbejdsdag.
- Hensættelse af penge øremærket hus byggeri. Vi kan godt lave det variabelt hvert år.
Beslutningen om beløbets størrelse tages hvert år ved første bestyrelses møde efter sommerferien.
I år hensættes der 30.000,- til hus byggeri
7. Kajak-materiel udvalg
-En ny to'er kan måske på tale næste gang vi skal købe nye kajakker.
-Ellers er der pt. ikke behov for mere materiel.

8. Dato for næste møde
- Næste møde. Tirsdag den 22 september kl 19:30

9. Eventuelt
Det blev diskuteret om beslutninger kunne tages uden at afholde bestyrelsesmøde.
F.eks. i det lange slip hen over sommer ferien.
Resultat: Beslutninger i bestyrelsen kan godt tages per mail. Såfremt at vedtægterne overholdes.
For referat: Tommy

