Referat af bestyrelsesmøde 1. 5. 2018
Opfølgning på referat
A) Kajakchefen skal sikre sig,at der i klubben er uddannede instruktører der kan frigive og udstede Ipp
bevis.
B) Førstehjælpskurset er gennemført med succes. 8 deltagere. Vi får dækket forplejningsudgifter for 10
D) Morten kører Ravnen og Kragen til værkstedet i Aarhus. Reperationerne laves til fornuftig pris, da
det sandsynligvis er en produktionsfejl. Berit står for kommunikationen omkring aktiviteten.
E) Berit og Flemming søger Velux, Grundfos og DGI fonden om midler til anskaffelse af tre kapkajakker.
Vibeke checker DGI fondens muligheder mhp anskaffelse af sko til otteteren.
F ) Kris har deltaget i instruktørsamling/kursus.
Vibeke ser på tilskudsmuligheder ved kommunen.Hun får indholdsbeskrivelse af Kris
G) Berit arbejder fortsat med ideen og evt i forbindelse med Sct. Hans.
Indkomne punkter
A) Kørselsgodtgørelse
Når medlemmer lægger bil til at køre for klubben ( ikke selvarrangerede ture ) er taksten
2 kr. Pr. Kørt km, kørsel med trailer er 3 kr pr kørt km.
B) PBS betaling af kontingent anvendes stadig ikke af alle.
Vibeke går i tænkeboks med hvordan vi kan få resten med.
C) Kontrol af redningsveste
Vibeke sikrer at der årligt laves check af vestene. Dette er foretaget i år.
Ved udskiftning af veste skal der fremover anskaffes selvoppustende veste.
D) Snapsting åbent hus/ aktivitetsdag
Der var ikke mulighed for at rekruttere arrangerør. Derfor bliver der ingen aktivitet i år.
E ) Nye krav om håndtering af persondata
Bestyrelsen skal både godkende vores leverandørers Rokort og Winkas vilkår og forholde sig til klubbens
egne data på medlemmerne. Jesper godkender Rokort og Vibeke rundsender Winkas oplæg. Fremover
skrives det på indmeldelsesblanketten, hvilke data klubben opbevarer i det aflåste klublokale og at
medlemmerne skal henvende sig til bestyrelsen hvis de ønsker deres data slettet.

F) Ny vimpel og flagstang.
Jesper bestiller ny klubvimpel og køber ny fiberstang til den. Han undersøger også hvad udskiftning af den
store flagstang vil koste. Den nuværende flagstang er ikke uforsvarlig og kan forskønnes med en gang
algerens og maling af basisstativet.
G) Nyt affaldssystem
Indendørs bruges de eksisterende skrældeposer til sortering. Den ene til mad og den anden til plastplast.
Glas og pap og papir bæres fortsat ud.
Vi gør ikke noget m.h.t placering. Hvis vi afkræves at køre containere til skel betaler vi os fra det.
H) Introdag
Flemming finder en dato i august /september . Konceptet for dagen aftales ved næste møde.
Evt.
Opslagstavlerne
Kirsten finder dem meget rodede og vil lave lidt mere systematik.
Rep af både.
Næste møde 12. juni 2018

