Referat af B- møde den 25.4. 2017
Afbud fra : Jesper og Vibeke, som håber på at kunne komme inden vi slutter.
Ad 1. Gennemgang af referat fra forrige møde
Vedtægtsændringer : Man kan ikke længere indmeldes som motionist. Denne vedtægtsændringer
skal vedtages på G F. Først herefter kan ændringen offentliggøres på hjemmesiden.
Ad 2. Gaveregulativ
Kassereren laver til årets sidste møde et udtræk af medlemsliste for at registrere, hvem af de aktive
medlemmer der runder det kommende år. Bestyrelsen laver en individuel vurdering af, hvem der
skal begaves og fordeler ansvaret for at give den aftalte gave.
Ad 3. Principper for årsnåle
Som følge af fusionen af de af de to klubber sker der en tilpasning af principper for årsnåle.
Fremtidigt ansøger medlemmerne selv bestyrelsen om årsnåle. Disse gives for 10, 25, 50, 60, 70.. års medlemskab.
Ad 4. Udlejning af lokaler
Lokalerne udlejes fremover kun til klubbens medlemmer ved bookning hos den
udlejningsansvarlige.
Ad 5. Status på møde med Tryg
Forsikringen omfatter:
Forsikring af 2 trailere : LZ8871 og BF7398
Skader som sker på trailerne under transport og ansvarsforsikring for skader, som traileren måtte
forvolde.
Bygningsforsikringen
Indbo 300.000 hæves til 500.000
Forsikring af bådene betragtes som erhvervsforsikring og dækker følgende:
Forsikring af både forsikringssum 3.5 mill. Det dækker Transport, brand, skader
Skader på både under transport - 350.000.
Tyveri af både, når de er på land på langture i ind og udland – er ikke dækket af forsikringen
Det besluttes at forsikringen udvides med
Driftstab - genhusning f.eks. hvis brand gør lokalerne ubrugelige og med
Bestyrelsesansvar
Dette medfører en præmieforøgelse på ca. 3000 kr.
Enhver henvendelse til forsikringsselskabet skal gå igennem Berit, som er ansvarlig for klubbens
forsikringer.

Ad 6 Lokalefordeling
Berit deltager i mødet og melder vore ønsker ind. Også tider kajakpolo.
Berit kontakter Ole og forhører om der skal ske en ændring af tidspunkterne til kajakpolo. Hvis det
på næste B-møde besluttes at aktiviteten droppes, må der blot ske en afmelding af tiderne i
svømmehallen.

Ad 7 17. Juni Aktivitetsdag
D. 3. /4.Maj afholdes møde, hvor der samles op på ideer og forslag fra kontaktpersonerne i de
forskellige afdelinger. Herefter laves program som formidles ud på diverse medier. Aktivitetsdagen
medtages i Snapstingsprogrammet. Vibeke har afleveret tekst til dette..
Kirsten foreslår at Folkebladet kontaktes mhp. at lave en artikel om klubbens liv og aktiviteter i
ugen op til. Og at medtage annoncering i ”Det sker” o.lign.
Ad 8.Anskaffelse ad Hynder til styrmandssæder i inriggerbåde
Det bevilges at der anskaffes nye af velegnet kvalitet. Kirsten går videre med sagen.
Ad 8. Sct. Hans
Der laves opslag om gør det selv modellen a lá sidste år.
Ad 9.Evt.
Martin Haldbo, tidligere eliteroer i klubben, har fremsat ønske om lån af toer outrigger, som p.t.
ikke er i brug. Han træner i Holstebro. Martin H tilbydes at købe båden. Lene og Martin undersøge
hvilken pris den kan sælges for og går videre med sagen.
Referent: Kirsten Hald

