Referat af bestyrelsesmøde, 21. august 2018
Afbud fra Vibeke Galsbo
1) Gennemgang af sidste referat
a) Nye flagstænger - Status
Ny 14m flagstang koster 3500kr inkl. Montage.
Nye små flagstænger koster 600kr stk.
Beslutning om nyanskaffelse/reperation afventer tilkendegivelse af ønsker på
generalforsamlingen
b) Den nye renovationsordning
Nye containerer er ankommet. Kirsten og Flemming laver skiltning om,
hvordan affaldssorteringen skal håndteres af medlemmerne.
c) Introdag og f)Byttebåd dag
For kajakker er der intro af folk på ventelisten d. 20. september kl. 18.
Bytte-båd dag for medlemmerne d.v.s. roere kan prøve kajakroning
d. 13. september kl. 18
For roerere er det d. 4. oktober kl. 17., hvor kajakroere kan prøve at ro i
robåde.
Deltagelse kræver tilmelding og tilbuddet annonceres på opslag både i
klubben og på facebook og via mail (Vibeke formidler)
d) Evt tilføjelse til roreglement
Til mødet d. 9. oktober skal Martin og Vibeke have tilføjelserne
klar, så det aktuelt gældende roreglement kan lægges på
hjemmesiden
e) Klubtøj- ønske fremsendt af medlem
Kirsten danner et udvalg med repræsentation af begge køn og begge
rotyper, som finder frem til forslag til et sortiment og priser
f) Indkøb af letvægts kapkajak (Camilla forslag)
Camilla opfordres til at finde et godt tilbud på den ønskede model.
2) Indkomne punkter
a) Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet ligger i Google doc, men er ikke formidlet på hjemmesiden.
Flemming ekspederer det dertil.
b) Rep. af kajakker
Det er så omfangsrig en opgave, at det kræver flere aktører end Jesper.

Jesper annoncerer en separat arbejdsdag på en hverdagsaften til dette
formål og rekrutterer hjælpere.
c) Vandindtrængen i redningsvest rummet
Fornyelse af taget på bådhallerne er tiltrængt. Det kalder på en større udgift.
Jesper vil drøfte med Vibeke, hvordan det vil kunne finansieres.
d) Finpuds din baglæns ro-stil - forslag fra medlem
Martin kontakter DffR m.h.p oplysninger om hvordan og med hvem et sådant
tilbud kan laves. Herefter fastlægges tidspunkt og formidling
e) Deltagelse i DGI kursus i Viborg
Vibeke deltager.
f) Disp ifm. B&U deltagelse i Tour de Gudenåen
Bestyrelsen vurderer at der kan gives dispensation til de aktuelle B&U
medlemmer. Flemming meddeler dispensation til de respektive børns
forældre.
Næste møde er den 9. oktober 16.30 – 18.30

referent: Kirsten Hald

