
Referat af bestyrelsesmøde d. 26. 1. 2015 

 
Mødedeltagere : Jesper, Berit, Kris, Vibeke, Martin, Kirsten. 

 
Ad 1 Godkendelse af referat 

Referatet godkendt 

 

Ad 2 Opfølgning på referat 

Martin har nu afklaret med Lene hvilke opgaver rochefen varetager og hvilke der er uddelegeret og 

til hvem. 

Rochefens opgaver: 

- Redningsveste: 

 vedligehold og årligt check af samme (der er endnu ikke lavet uddelegering) 

- Svømme- og vesteprøve : 

Martin - d. 7. og d. 21. marts, 

Lene – 18. April 

evt. hjælper Kim og Søren med at pakke veste. 

- Henvendelse fra helt nye og nye, som har roet før. Martin undersøger om Kim stadig vil 

være ansvarlig og stå som kontaktperson for at varetage opgaven med at modtage nye 

medlemmer. Martin giver Kris besked, så han kan opdatere hjemmesiden med det korrekte 

navn. 

- Sætte bådhold: rochefen lægger op til at de fremmødte medlemmer selv skal stå for at sætte 

bådhold. 

- Vinteraktiviteter: Lene fortsætter med ergospinning og torsdagstræning. Gymnastik 

mandag,tirsdag, torsdag ? 

- Lokalereservation(svømmehal o.a.): Berit sikrer at det sker inden for de givne tidsterminer 

 

Energiansøgningen er fremsendt rettidigt uden de store forhåbninger om, at den giver bonus.  

 

Vedr. Børneattester – Vibeke sender adresse på Erik Smidt til Jesper, som sørger for at alle 

attesterne indhentes. 

 

Kontraktudkast for leje af klubbens lokaler er udarbejdet og rundsendes til bestyrelsens medlemmer 

til kommentering inden den tages i brug. 

 
Ad 3 Årshjul 

Vibeke laver oplæg til årshjul til næste møde herunder mødefrekvens for bestyrelsen 

 

Medlemsmøde med temaet Sikkerhed på vandet afholdes 25. Februar kl. 19.00 



M.h.p. at skaffe en ressourceperson som oplægsholder kontakter Jesper Kajakforbundet og Vibeke 

Roforbundet. 

 
Ad 4 Indmeldelsesprocedure og kontingentbetaling. 

Nye medlemmer får 3 prøvegange og skal herefter indmelde sig og betale kontingent. 

 

Vibeke arbejder på at kontingentbetaling frem over kan foregå via PBS. Opdatering af 

medlemskartoteket skal ske før dette kan iværksættes. Berit er behjælpelig for kajakroere, Bodil 

Ejlersen og Vibeke Liboriussen kan hjælpe med roerne. 

 

Ad 5 Vinterroret, procedurer og kriterier 

Procedure og kriterier tages op medlemsmødet om sikkerhed. 

Martin gennemgår ansøgningsbunken og opdaterer listen med medlemmer, som er bevilget 

vinterroret. 

 

Ad 6 Uddannelsesplan 

Berit afklarer behovet og laver uddannelsesplan for kajakroere. Martin kontakter Kim og afklarer 

behovet blandt roerne. 

 

Ad 7 Redningsveste/børneveste 

Trygfonden har bevilget veste – udelukkende kajakveste. Berit sørger for indkøb af de ønskede 

størrelser. 

Overdragelse af vestene skal ske ved standerhejsning 2015 og pressen inviteres til at sikre PR for 

donor. 

 

Ad 8 Indkøb af materiel 

Kirsten har researched på udgifter og forpligtelser ved anskaffelse af hjertestarter. Til næste møde 

laves en skematisk oversigt og det tages op på medlemsmødet, om der er vilje blandt medlemmerne 

til at deltage i kursus i brug af hjertestarter. Anskaffelse af hjertestarter giver ikke mening uden 

medlemmer kan håndtere den relevant. 

 

Vedr. Nybofonden muligheder undersøges videre bl.a. hos Vibeke Liboriussen, hvordan den kan 

anvendes. 

 

Der er enighed om at der i budgettet oprettes en bådfond, for at sikre reservation af midler til større 

anskaffelser. Der laves ønskeseddel til aktuelle indkøb af både. Respons på Jespers opfordring til at 

komme med ideer er en række ønsker til indkøb af supplerende træningsmateriel og musikudstyr. 

Kris anskaffer en wifi-forstærker, der gør det muligt at fjernbetjene musikanlægget. 

 

Kim får en økonomisk ramme på 4000 kr. Til at anskaffe nye højtalere 

 

Ad 9 Tilbud om maling af klubbens lokaler 



Jesper kontakter Mercantec for at tage imod tilbuddet om at elever kan udføre maleropgaver for 

klubben.  

 

Ad 10 Status på 8-projektet 

Forudsætningerne for realisering af projektet med anskaffelse af 8- konkurrencebåd er endnu ikke 

til stede, trods bevillingen på 25.000 kr fra folkeoplysningsudvalget. 

 

Ad 11 Vedligehold af kajakker og robåde 

Opgaverne er fordelt bortset fra ansvaret for at vedligeholde out-rigger-robådene. Martin 

undersøger hvem der skal stå for det. 

 

 

 

Ad 12. Evt. 

Bestyrelsen indskærper at det også kræver medlemskab at bruge klubbens træningsfaciliteter. 

 

Jesper sætter skilt på saunadørene med påbud om at sidde på håndklæde på saunabænkene, hvis 

man ikke bruger badetøj. 

 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.3. marts kl. 19.00 

 
Referent: Kirsten Hald 






