Referat fra bestyrelsesmøde 26/6 2006.
Tilstede: Per, Jan, Torben og Jane.
Ref.: Jane.
1.Siden sidst.
Vi foreslår at Søren Kim eller Leif bliver kontaktperson til DGI, og den der vælges forpligter sig til at orientere resten af
bestyrelsen på mail.
Der er tilbud om en spændende tur omkring Odder, nærmere om det på hjemmesiden.
På næste bestyrelsesmøde vælges delegerede til DGI årsmødet.
2.Bestyrelsens sammensætning.
Bjørn har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi har været rigtig glade for at have Bjørn i Bestyrelsen og takker ham for
hans indsats. Per takker Bjørn på hjemmesiden.
Ellen og Jane aftaler hvem der går ind i bestyrelsen i stedet for Bjørn.
Vi bakker op om Per som formand.
Der opfordres til, at der holdes en god tone, når man kommunikerer på mailsystemet.
3.Opgavefordelinger. Hvem har hvilket resort hvad og skal posen rystes?
Vi opfordrer Lars Bitz til at være ny materielformand. Materielformanden inviteres til kommende bestyrelsesmøder og
opgaverne drøftes på næste møde.
Vi spørger Leif om han vil være kontaktperson til en kommende kajak og grejformand.
4.Forsikringsforhold efter 31/12, hvor vi er udmeldt af DKF og derfor ikke er under DI’s paraply.
Forsikringsspørgsmål sættes på hjemmesiden.
5.Ventilation i containerne. Er der en fornuftig løsning?
Materialeudvalget opfordres til at komme med oplæg.
6.Toerkajak. I har haft mulighed for at bese (og prøve) min toer, og kan derefter endeligt melde ud, om det er den,
klubben skal have. De store spraydeck ligger i smalle poser ved styrepedalerne og sættes uden på de små strintdæk.
Søren Kim og Leif opfordres til at tage en tur i Toeren, og de har grønt lys til at tage beslutning, om vi skal købe toeren.
Giv Per besked så hurtigt som muligt.
7.Klubfolder
Vi spørger Leif om han vil lave udvidet folder.
8 Evt.
Kirsten finder tidspunkt til nyt møde sidst i august.

