Referat fra bestyrelsesmøde 17. august 2015

Bestyrelsesmedlemmerne Lars Lindhardt og Finn Gunnar Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Inger Boesgaard overtager Lars Lindhards post som næstformand og Reidun Jacobsen
træder ind i bestyrelsen i stedet for Lars.
1. Drejebog
2. Referatet fra sidst
Godkendt
3. Medlemmer.
Tidligere medlem Jim Andersen har hentet sin kajak. Jim Andersen havde stillet sin kajak til rådighed for
klubbens medlemmer. Der har været en kedelig ordveksling i forbindelse med, at han har hentet sin kajak.
Opbevaring af private kajakker
Opbevaring af private kajakker handler bl.a. om og i hvilket omfang klubben har erstatningsansvar for
opbevaret og eventuelt udlånt materiel, der tilhører medlemmerne.
Beslutning: Bestyrelsen beder Lars Sørensen om at få udarbejde en liste over samtlige privatkajakker, der
findes på klubbens område og hvem der ejer dem.
Konflikter i forhold til samarbejde om arbejdsopgaverne
Der har været nogle konflikter i forhold til samarbejde om arbejdsopgaverne i klubben. Bestyrelsen
opfordrer til en god omgangstone.
Misbrug af klubbens formål
Der har været gentagne episoder, hvor unge under 18 år har benyttet klubben til andet end klubformål i
sene aften- og nattetimer.
Beslutning: Bestyrelsen skriver til de unges forældre. Der gives en skriftlig advarsel om, at sker der
gentagelse, vil koden til klubben for de pågældende blive inddraget. Der holdes skærpet opsyn.
4. Meddelelser
Hans Henrik har udarbejdet et rigtig godt forslag til, hvordan vi kan indgå sponsorater. Forslaget er taget i
brug. Der bliver lagt informationsmateriale i klubben, som alle kan uddele til mulige sponsorer.
5. Roning
Bådvogne og bukke på pladsen.
Færdsel på klubbens område blev drøftet i forhold til:
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Andre der færdes på området foran klubben skal kunne passerer uhindret
Medlemmer der skal ud med både skal frit kunne komme det

Beslutning: Mette laver et opslag om, at det er i orden, at sætte et par vogne ved flagstangen og foran
kajakhuset således, at de ikke er genererende for hverken medlemmer, der skal ud med både eller
forbipasserende.
Lejekontrakt med Maribo roklub
Maribo roklub har lejet Zeus. Den lejede båd er gået til i branden i Odense roklub. Maribo roklub skal selv
anmelde det.
5. Roning
Sikkerhed
Udkast til nyt roregulativ foreligger - både for kajak og robåde. De to forbund anbefaler, at medlemmerne
hvert år aflægger en svømmeprøve. Alternativet er, at man ror med redningsvest. Ansvaret om at der ros
med redningsvest lægges på styrmanden. Ønsker man ikke, at ro med redningsvest aflægges
svømmeprøve.
Beslutning: Der planlægges et oplæg for hvert af forbundene (DFiR og dansk Kajak forbund) med en
temadag i november.
6. Kajak
Intet
7. Kasserer
Sponsorpenge.
Der var en drøftelse af, hvad sponsorpengene skal anvendes til.
8. Materiale/klubhus
Udlån af klubbens materiale til ferie/ture
Der udarbejdes regler for udlån af både og kajakker. Mette Christensen sonderer og indsamler materiale,
der drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Møbler:
Inger havde indhentet tilbud på køb at nye stole og borde til klublokalet. Tilbuddet blev drøftet.
Beslutning: Det blev besluttet, at der indkøbes 13 nye borde.
Næste møde drøftes anvendelse af bestyrelseslokale.
9. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 21. september kl. 18
4. november reserveret til temadag.
Bestyrelsesmøde: Torsdag den 5. november kl. 18

2

