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Referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar 2022 

Kl. 18.00 – 20.45 i bådhuset. 
 

 

Mad: Svend 
 

1. Referat fra sidste møde  
 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3. Status på økonomi – kasserer 
 

Kassebeholdning pr. 31.12.21 ca. 40.000. 
Budgetforslag for 2022 er under 
udarbejdelse 

4. Orientering fra formanden 
a. Ansøgning til FK aktivitetspulje til 6 surfkajakker (25%) er indsendt 
b. Indbydelse til foreningsmøde/nytårskur under ”Liv i Ladepladsen” 

28/1 -hvem deltager 
c. øvrig 

  
a. afventer svar 
b. Kasper deltager muligvis 
c. Kasper og Jakob er inviterede og 

deltager i workshop 3. februar 
om udvidelse af lystbådehavnen. 
Kasper inviterer til 
instruktørmøde.                                                                                                 

5. Indkomne spørgsmål og forslag fra medlemmer 
 

Ingen spørgsmål eller forslag 

6. Opfølgning fra sidste møde: 
a. Turudvalg, Marie-Louise og Agneta 
b. Nyhedsbrev, Marie-Louise 
c. Indkøb af 3 kajakker til ”mindre” roere 

 

 
a. Turudvalget har 2 arrangementer 

som slås op, man melder sig til 
direkte hos arrangøren, og fælles 
transport.: Läckö kajakträff, 1-3 
jul. Sidste uge i juli er kajakfestival 
i Vesterålen, (nordnorge) turer 
arrangeres efter deltagernes 
niveau.  
Fælles klubtur til Dalsland.  
Jakob vil lave 2-dages tur til 
Nakskov fjord.  

b. ML sender nyhedsbrev inden 
lørdag.  

c. Jakob og Marie-Louise ser på 
mindre kajakker.   

 
 

 

7. Bådhuset opfølgning: 
a. Kajakvedligehold 18.11, Marie-Louise 
b. Køkken, Marie-Louise og Agneta 
c. Isolering af bådhus – Jakob 
d. Frostsikring – Svend  

 
a. Jakob og Svend sender dato ud 

om arbejdsdag i denne uge. 
b. ML maler køkkenvæg torsdag, 

Svend hjælper med skabe. 
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e. Isolering af container – Svend 
f. Indretning af kajakpladser i container – Jakob 
g. Forslag: bygge let væg ved indgang for at frostsikre - KL, JK, SM 

 

c. Svend og Jakob er i gang. 
d. Er lavet. 
e. I proces 
f. Indgår i arbejdsdagen 
g. I proces, husk søg kommunen. 
h. Jakob undersøger om nyt lås til 

container, nuværende fungerer 
ikke så godt.  

8. Udendørs faciliteter 
a. Skrivelse til KB om flydebro 
b. Græsslåmaskine 

 

 
a. ? 
b. Svend undersøger med Vej & 

Park 

9. Sikkerhed – Kasper 
 

Vinterfrigivelse fastholdes.  

10. Evaluering af afholdte aktiviteter;  
a. Svømmehal 
b. Lucia 
c. Lørdagsroning 

 

 
a. Træning i svømmehal var 

succes, Kasper undersøger om 
ny dato.  

b. Lucia var succes. Vi gentager 
det i udvidet version til 
december.  

c. Lørdagsroning fortsætter året 
rundt.  

11. Nye aktiviteter og aktuelt 
a. Forår 2022 
b. Hold med instruktør f eks formiddagshold for ældre/ledige/unge 
c. Forslag om køb af tekniktræningshold for instruktører og 

medlemmer for at aflaste instruktører, strukturere undervisning for 
instruktører og få mere teknik for medlemmer. Pris 3.100 alt. 5.100. 
Bilag 1 og 2 og:  

d. https://www.onadventure.dk/blog/63607kajakenergi-

akademi 
 
 

 
a. Standerhejsning ultimo marts. 

(vi må skaffe flag!) Jakob vil 
arbejde på at lørdagsroning 
bliver som tur ”ud af dagligt 
rovand” ca. hver 3. uge. 
Tirsdagsroning starter i april. Vi 
planlægger 2 IPP2-kurser i maj 
og juni. Medlemmer opfordres 
til at deltage for at genopfriske 
kundskaber, og også for at være 
sociale med nye medlemmer.  
Workshop for nye planlægges 
på næste møde.  

b. Pt ikke aktuelt, men måske Lars 
H. kunne være interesseret. 

c. Afvist, ikke noget for os. 
 

12. Udsat fra sidste møde:  
DIF – ”klubbens årsplan, drift og styring” 
 

 
Udsat til næste møde. 

13. Generalforsamling planlægges  
 

-Generalforsamlingen starter kl. 18, og 
sluttes kl. 21. 
-Der ikke indkommet forslag fra 
medlemmer ved fristens udløb.  
-Bestyrelsen foreslår Lars Henckel som 
dirigent og Jakob Nissen som referent 

https://www.onadventure.dk/blog/63607kajakenergi-akademi
https://www.onadventure.dk/blog/63607kajakenergi-akademi
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-Dagsorden iflg. vedtægt planlægges at 
tage maks. 40 minutter.  
 
Tovholder Kasper og?: 
Senest kl. 19.00 starter vi med at arbejde 
med de temaer som kom frem på 
generalforsamlingen juni 2021.  
Vi arbejder med at danne/udvide 
eksisterende udvalg, f eks turudvalget. 
Kl. 20 – opsamling og? 
 
Vi kan ikke være i bådhuset pga 
manglende varme og køkkenet er for lille. 
Vi flytter generalforsamlingen til Det 
gamle rådhus i Rønnede, Industrivej 2. 
(provstikontoret)  
 
   

14. Næste møde og hvem har mad med.  2. marts kl. 18 i bådhuset, Jakob har mad 
med. 

15. Evt.   

 


