yt fra bestyrelsesmødet 21. november 2006
Til stede: Søren Kim, Leif, Torben, Jane, Per, Jan og Kirsten
Afbud fra: Ellen

Siden sidst:
Vi har fået 8200 kr fra vores sponsor Sparekassen Kronjylland . Rigtig mange
tak
for det. Vi har talt om, at det ikke er OK at de bruger vores adresseliste til at
sende
materiale til medlemmerne.
Flydebroen skal have monteret opdrift. Per arrangerer med Lars Danielsen.
Foreslår
løsning med flamingo med en vandfast plade som bund. Per har siden sammen
med
Lars Danielsen. monteret flamingoplader. De 2 store brosektioner er med
fælles
hjælp kommet på land under ”den store
fjordbølge”
Vi må bruge Østergade 19 som klubhus idet lokalet på kommunen er
inddraget. Der
er ikke lamper i huset, men mon ikke vi kan få et par lamper hos kommunen.
Vi har fået medlemsnumre fra DGI til indberetning af medlemmer samt
tilmelding
til
kurser

Vi har en ansøgning hos kommunen om refusion af udgifter til
svømmehalskursus.
Per prøver at få en timepris i Hadsund Svømmehal. Så kan instruktørerne Leif
og
Søren Kim reservere efter behov evt. med en kajakbums som instruktør,
hvis de ikke selv kan.
Frironingskursus i foråret. Leif Halling kan kun instruere i weekender. Han vil
lave
et kursus med Jan fra Skelund som hjælpeinstruktør (skal i så fald på
instruktørkursus).
Søren Kim laver et kursus på hverdagsaftener. . Mere teori, bl.a.
turplanlægning, så
kurset svarer til havkajaksamrådets krav. + svømmeprøve med og uden kajak.
Kursusgebyr bliver 100kr incl 1 x svømmehaltræning.
Skal vi bruge betaling eller andet incitament for at få kursisterne til at

fuldføre kursus?
Wet-exit prøver. Alle skal kunne klare en wet-exit, så vi ikke risikerer nogen
drukner.
Prøve kan aflægges hos Søren Kim eller Leif Halling
Vi vil forsøge med den billigste løsning med ventilationshuller i containerne
for at
få bugt med de værste fugtproblemer. Frivillige i materieludvalget kontaktes.
Har nogen gode billeder til hjemmesiden, så send dem til Leif
Halling
Vi kunne godt tænke os en kajaktrailer med et stativ til 6 kajakker. Holder øje
med
gode tilbud – evt. finde en sponsor og få lavet et stativ, så flere kan tage af
sted sammen
Et udkast til visioner for klubben udarbejdet af Leif Halling blev drøftet. Vi
skal alle lave
et kort oplæg og sende det til Per inden næste bestyrelsesmøde mandag den
15. januar.
Søren Kim og Leif er kontingentfrie i år idet de er instruktører. Næste år får de
refunderet
kørsel til statens laveste takst til instruktørvirksomhed.
Generalforsamling fastsættes til den mandag 26/2 . vi spørger om vi igen må
få logi hos FLS Airloq i Klostermarken
Næste møde mandag 15. januar kl. 19.00 i det nye klublokale
For referat Kirsten Damgaard

