Referat af bestyrelsesmøde den 12.8.2014.
Deltagere: Torben Holmgren, Claus Holm, Torben Hymøller, Klaus Hymøller, Annette Olesen, Malene
Nielsen (referent).
1 – Malene Nielsen vælges som referent.
2 - Opfølgning på seneste møde.


Det udestår stadig at finde ud af, hvordan vi automatisk kan invitere eksisterende medlemmer af
kajakklubben til Facebook. Torben Holmgren undersøger nærmere.



Annette har ikke nyt vedrørende klubbens historie.



Klaus Hymøller har siden sidste bestyrelsesmøde fundet en passende børnekajak, men var ikke
beslutningsdygtig i forhold til køb. Projektet udsættes pt pga. den fremskredne sæson. (Redningsvesten kan søges ved Trygfonden.)



Sæderne skal hæves i toer – kajakken. Klaus og Torben Hymøller følger op.



Jan Nielsen har repareret en del på klubkajakkerne.



Begge frironingskurser var fuldtegnet og er gennemført med succes. Godt gået til jer der har været aktive her!



Claus Holm glæder sig til at komme på instruktørkursus.



Anette følger op i forhold til LAG (Lokal aktionsgruppe).



Der har ikke været tilslutning til arrangerede ture. Medlemsniveauet holder sig permanent på ca.
120.

3 - Nyt fra webudvalg
Se ovenfor.
4 - Nyt fra materieludvalg
Se ovenfor. Der er indkøbt sprayskirts. Der er pt ingen mangler. Den røde container har været lidt fugtig.
Skyldes at udluftning spærres. Malene laver et skilt.
5 - Nyt fra uddannelsesudvalg
Der er et ønske om at evaluere frironingskurser for medlemmer i år, så vi kan lære af godt og mindre
godt og fremadrettet kan opnår en endnu mere succesfuld afholdelse. Torben Holmgren udarbejder derfor et evalueringsskema som umiddelbart efter hvert frironingskursus fremsendes elektronisk. Der vil
være spørgsmål relateret til det sociale, underviserens formidlingskvalifikationer, tilrettelæggelsen af
kurset som helhed o. lign, og der afsluttes med et kommentarfelt.
6 - Nyt fra nedsatte udvalg vedrørende fundraising og byggeri
Der er kommet besked fra teknisk forvaltning – de ser meget positivt på det udkast, der er fremsendt. Det
passer fint ind i lokalplan. Nuværende tagterrasse er i princippet for stor, men kommunen er villige til at
dispensere.

Den endelige løsning vil afhænge af den økonomi som vi ender ud med.
Vi har pt fået udsættelse i forhold til ansøgningen for Elro – vi har fået ok til at vente med at bruge pengene til 2015. Der er udsigt til gennembrud i forhold til en behandling af vores af ansøgninger for store
beløb. Det er afgørende med en accept fra lokal og anlægsfonden ift. mulighederne for størrelsen af det
endelige projekt, forstået på den måde at deres godkendelse af projektet er en døråbner hos andre fonde.
Der arbejdes fortsat på afklaring af mulighederne for at få fat i nogle af de store beløb. Der er endnu ikke
en bagkant på denne indsats.
Viser det sig umuligt for os at få de store beløb i hus, forventes det at en hel almindelig hal kan laves for
ca. 500.000 kr. (en råhal vil forventeligt koster ca. 300.000 kr.) Hertil skal så opføres omklædning og
opholdsrum som vi kan få økonomi til.
Torben Holmgren håber et færdigt byggeri i efteråret 2015, idet der forventes en afgørelse på den økonomiske side i løbet af foråret 2015.
7 - Drøftelse af medlemsfastholdelse – fortsat ift. ovenfor
De medlemmer, som ikke rigtig kommer i gang, viser sig ofte at være dem som efter en sæson melder
sig ud igen. Det er derfor vigtigt at fokusere på at få aktiveret medlemmerne i et sådant omfang at de
”bliver hængende”.
Facebook er en af de centrale størrelser i denne sammenhæng.
Arrangement til steder der ikke er decideret relateret til kajak skal også afprøves.
Tilrettelæggelse af en vintertur er på tegnebrættet – inkl. suppe. Dette forudsætter at folk i en vis udstrækning har vinterudrustning.
Svømmehalstiderne ligger godt.
Der har været rimelig god tilslutning til torsdagsroningerne i år.
Vi fortsætter som hidtil – og er fortsat opmærksom på at spørge medlemmer direkte om de vil med på
diverse ture.
8 - Planlægning af aktiviteter
Arrangementer skal både i kalender og Facebook.
Tilrettelæggelse af en sælsafari til Limfjorden. Klaus og Torben Hymøller lægger turen på Facebook.
Kan også lave tur til Øster Hurup inkl. kaffe og kage. Og måske frokost.
Helgenæs er planlagt til den 27.9.2014.
Vinteraktiviteter kunne fx være besøg af indehaver fra ”Kajakfreak”, ”reparation af kajak”, pakning af kajak/grej eller et førstehjælpskursus. Det overvejes til næste møde hvilke andre aktiviteter som kan planlægges til vintersæsonen.
9 - Dato for næste møde
Næste møde afholdes den 23.9.2014.
10 – Eventuelt. (intet)
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