Referat af bestyrelsesmøde d.9.1. 2018
Ad 1.Opfølgning på referat fra sidste møde.
• Salg af otteren
Efter meningstilkendegivelser på generalforsamlingen og skriftlig henvendelse til bestyrelsen blev
punktet atter taget op og drøftet med en af fortalerne Peter Astrup.
Det besluttes at Martin, Peter og Hubert tilrettelægger en fornyet indsats for at få båden i drift, som
en attraktiv mulighed for klubbens medlemmer. Bestyrelsen opfordrer initiativgruppen til at bruge
aktiviteten til at brande klubben og give aktiviteten pressedækning
Før generalforsamlingen 2018 gøres status på sæsonens aktivitet ,og der tages stilling til, hvad der
skal ske med båden og dermed også restfinansieringen.

• Køb af nye både for bådfondsmidler
Kajakkøb: en børnekajak
2 kapkajakker
1 havkajak

Robåde : der indkøbes en ny 2-er -inrigger
Der laves status på robådsparken og indkøbes materialer til vedligehold over driftskontoen. Dette
gælder både for in- og outriggerbåde.
Martin og Vibeke gennemgår bådene for fejl og mangler.
M.h.p. Kvalitetskrav til Nyanskaffelsen laves erfaringsopsamling fra brugen af de eksisterende
både. Vibeke er tovholder.

Ad 2 Indkomne punkter

• Konstituering af bestyrelsen
Formand: Jesper Deichman
Rochef : robåde: Martin
Rochef : kajak : Flemming Eriksen
Kasserer: Vibeke Galsbo
Kirsten Hald

Berit
•

Udendørs skab til hjertestarter

Kirsten og Vibeke undersøger om grundejerforeningen vil indgå et samarbejde om tilgængelig
hjertestarter i kvarteret og bekoste elinstallation og vedligehold. Vi ansøger om skab hos
Trygfonden.

• Instruktørsituationen
På robådssiden vil Erik Smidt og Jürgen hjælpe til med ungdomsroere. Vibeke vil med hjælpere
lave et instruktionsforløb for nye i veteranafdelingen, der kan frigive til sommerferien
Kirsten og Vibeke vil udbyde korttursstyrmandskursus. Martin bidrager også ved de praktiske
prøver.

• Kurser om Førstehjælp til vands
Vibeke og Kirsten ansøger om pladser på de kurser som trygfonden udbyder.
Ved senere henvendelse fra DffR er vi tilbudt 2-3 pladser mod at vi lægger lokaler til et kursus i
Midtjylland. Dette har vi accepteret. Dog vil vi ikke stå for forplejningen, men lade arrangørerne
klare dette.

• Regnskab efter justerede tal for energiforbedringer
Martin og Vibeke gennemgår regnskabet og sørger for at udgifterne til energiforbedringer indgår
korrekt i 2018 regnskabet.

• Diverse
Frem til første april er der rulletid både 1. Onsdag og 1. søndag i måneden.
Svømme-vesteprøver bliver d. d. 9. og 17. marts og den 7. april.

•

Kalender

Alle bidrager med input til den opdaterede 2018-kalender og sender info til Flemming, som opdater
udkastet og lægger den endelige version tilgængelig på hjemmeside og opslagstavle.

referent: Kirsten Hald

