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Referat fra bestyrelsesmøde den 18 Maj 2022 

Kl. 18.00 i bådhuset 
 

 

Mad: Kasper  Deltagere: Jacob, Svend, Kasper, Agneta og Marie-Louise  
 

1. Referat fra sidste møde  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden manglede men mødet blev gennemført 
med skelen til ældre referat. 

3. Status på økonomi – kasserer Kassebeholdning 19.05.2022 er 81.809 kr. 
 
Status medlemmer aktive 41 – 22 kvinder og 19 
mænd – 4 har ikke betalt 
 – passive medlemmer er på 25. 14 kvinder og 11 
mænd.  af dem er der 8 der ikke har betalt. 
Det blev på mødet besluttet at: 
Aktivt medlem kan nedjustere til passivt medlem 
uden at miste indskud. 
 

4. Orientering fra formanden 
- Ture 

 
- Uddannelse 

 
 
 
 
 

- Andre aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 

- Fonde 
 

- Andet 

 
Broerne rundt. En tur der kan godkendes til alle 
frigivende. 
Instruktør samling med kryds af Storebælt. Gav rigtig 
god læring om strøm og vind. Udfordrende tur men 
god udvikling for instruktører. 
Der opfordres til flere instruktørsamlinger og også 
for hjælpe instruktører. 
 
Kajak yoga – lørdags grill alt gik godt og var en 
succes. 
 
Der ønskes en kultur omkring framelding på 
aktiviteter da det er svært at planlægge evt. skrive til 
arrangøren (MJ skriver i nyhedsbrev om at huske at 
skrive sms i god tid) 
 
Der er søgt og bevilget 10.000 til Sommerskole. 
 
Og så er filmoptagelse den 19 maj, reklamefilm for 
området. 
 

5. Indkomne spørgsmål og forslag fra 
medlemmer 

Vi har glemt melde ud til medlemmer hvornår der 
var møde. 

-   
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6. Opfølgning fra sidste møde: 
 
 
Skadeforebyggelse med Mette Barfod,  

Workshop den 20.3 el. 3.4 – 3 timer á 
4.000 / 4 timer á 5.000 – egenbetaling. 

Søge pulje/fond om støtte 
 
Deltagerbetaling 50% 

Der er købt ny lås til containeren og den fungerer fint 
Husk at få kajakvogne ind i bådhuset. (udmeldes også 
i nyhedsbrev) 
Status på græsslåmaskine. Svend arrangerer møde. 
 
Skadeforebyggelse med Mette Barfod. Det foreslås 
at der søges tilskud fra kommunen hvis det tilrettes 
instruktører og som kursus. Men at det stadig er for 
alle. Der findes en dato til efter sommerferien evt. 
sidst i august. Agneta følger op. 
  
 

 
- atoer for sommerskole  

To,fre,lørdag 30-02 juli 

  

7. Forespørgsel på regler omkring gæster. Gæster er forbeholdt instruktører og der lægges et 
beløb på minimum 50 kr. pr gæst. 

 
  

  

8. Facilitets rapport Jacob og Svend skal lave skrivelse om ønsker. Ekstra 
isolering hele huset 
Extra beklædning 
Og udvidelse af klubrum 
Let væg ved indgang, males ved dør  
plæneklipper 

 

9. Politik om workshop for foreninger eller 
kommunale instutitioner 

              uden betlaing. 
 

Vi laver ikke workshop medmindre det er 
indtægtsgivende for klubben. Med mindre 
medlemmer selv ønsker lave velgørende formål. 
Diskussionen er ikke lukket men sådan vedtaget på 
nuværende tidspunkt. 

10. indkøb 
- der ønskes indkøb af nye neopren 

støvler og rojakker. 
- Stropper til trailer 

 

11. 1 hjælps kursus i efteråret Sidste weekend i oktober. 
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12. Fondssøgninger generelt Det indskærpes at der er vigtigt at følge op og rykke 
på de ting der søges om således at Fondsmidler 
bliver brugt samt klubben udvikles.  

 

13. Sommer fest dato Jakob starter en tråd 

14. Havnens dag 11 juni Vi holder åbent hus med - Kom og prøv og ro en 
kajak- 
gæster kan lægge en seddel så kontakter vi dem ved 
nok tilmeldte og laver et plaske hold på stranden. 
Folk skal aflevere navn og e-mail og bliver kaldt ned i 
hold. 
 

15. kulturnat  

16. Opbevaring af kajakker Der begynder at mangle plads. 

17. Der skal laves dagsorden til næste møde. Næste møde er 10 august.  
Marie-Louise har mad med. 
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18. eventuelt. Ingenting mødet ophæves. 

  

 


