Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 27.1.2009
Tirsdag d. 27-1-2009 kl 19:30 i Østergade.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidst
2. planlægning af generalforsamlingen den 24/2-09
3. Klub container
- sidste ting før den er velfungerende?
4. Arrangementer
- evaluering af overståede
- kommende
5. Uddannelses udvalg
6. Web udvalg
7. Materiel udvalg
8. Kajak-materiel udvalg
9. Dato for næste møde
10. Evt.
Fremmødte:
Per, Jan, Leif og Tommy
AD 1. Godkendelse af referat fra sidst
Referat godkendt
AD 2. planlægning af generalforsamlingen den 24/2-09
Formandens beretning som foreslag rundsendes til bestyrelsen.
Beretningen skal rundsendes til medlemmerne sammen med regnskabet.
Tommy laver indbydelsen og sender den til Torben. Dem der ikke er på e-

mail skal have
indbydelsen per alm. post.
Dato:
24-02 kl 19 på Airlock
Dirigent er selvskrevet til at være Erik Aagård
Tommy spørger Kirsten om hun kan sørge for de praktiske ting.
Agenda:
kig på de gamle.
Torben er på valg ??.
Vi skal have et bestyrelses medlem mere ind.
Dirigenten hånterer indkomne forslag.
Kasserens beretning.
AD 3. Klub container
Per har sat kommunen igang med at lave strøm, vi ved ikke hvornår det
bliver gjort.
Vi skal have sat et kort op over fjorden. Leif har kortet.
Kommunen har sponsoreret 20.000,- og 10.000 til strøm. Sparekassen har
sponsoreret
10.000,Tommy finder pris på Whiteboard tavle 120->230.
Vi skal have sat et forhæng op midt på, til omklædning.
Rudolf har sponsoreret borde og stole til containeren. Tak for det.
AD 4. Arrangementer
Vi har haft 4 gode arrangementer siden sidst, med stor tilslutning.
Juletur og nytårskur 16-18 stykker.

Ålandsøerne 10-11.
Svømmehal fuldhus med 11 stk.
Nye arrangementer:
Skrald indsamling midt i april. Per tager sagen.
Turmad Allan, han skal spørges.
Standerhejsning dato 25 april
Weekendtur 6-7 juni måske 5 for dem der ikke kan nøjes. Venø bremdahl
camping. Leif ligger
den på kalenderen.
Helgenæs løvfaldstur 3 oktober.
Lørdag den 5 september klubbens fødselsdag.
AD 5. Uddannelses udvalg
2 maj svømmehal
16-17 maj kursus
13 mand høj til frironings kursus.
8-9 august er afsat til efterårets kursus
VI aftalte at når vi skriver til folk fra de forskellige udvalg, underskrives
det med udvalgets navn
og ikke personlig.
Hvad koster det at være medlem i DKF ?.
Tommy springer igang med uddannelse til instruktør. Vi forsøger med
EPP denne gang.
DGI giver et meget stor tilskud.
Mette spørges om hun vil være med som hjælpe instruktør.
AD 6. Web udvalg

For dårligt at web siden ikke er sat i drift i. Tommy tager sig sammen.
Vi vælger et tema, der dutter. Tommy giver det et skud for boven.
Deadline inden general
forsamlingen.
AD 7. Materiel udvalg.
Der skal klorin i vand tanken inden den tages i brug igen. Jan spørger Keld
når vi kommer til
det.
Vi skal til foråret have rep. taget på klub containeren
AD 8. Kajak materiel udvalg
Gennemgå spraydeck, muligvis nye.
Vi skal have numre på kajakkerne. Leif checker hvad det koster at få lavet
graverede plast
skilte.
AD 9. Dato for næste møde
Er på general forsamlingen
AD 10. Evt
Per har talt med fruen på Marcilleborg hage. Vi kan campere der, hvis vi
ringer i forvejen, de
vil gerne have at det bliver brugt.

