
Referat, 
Bestyrelsesmøde d. 13. april. 
 
Til stede: Alle. 
Næste møde: 16. maj hos Esben. 
 

Dagsorden: 
 
Tommy starter mødet med at præsentere en skabelon for mødestruktur for os. Måske kan den 
hjælpe os til at være lidt mere strukturerede. 
 

Godkendelse af referat: 
Ok. 
Fra bestyrelsesweekenden har vi et hængeparti omkring evt. uddelegering af kassererens 
arbejdsopgaver. 
Ida mener at det største arbejde ligger i at ajourføre medlemsstatistikken. Denne post er dog ikke så 
nem at lade andre overtage. Det er derimod nøgleudlevering og registrering. Dette vil Flemming 
gerne overtage. Registrering og uddeling af private båd- og pagajpladser vil Maria gerne overtage. 
Vi diskuterer i samme ombæring hvordan vores holdning er til at give tilbagemeldinger til 
medlemmer eller andre som henvender sig til os. Vi har lidt forskellig opfattelse af hvad der er ok, 
men er dog enige om at folk skal have en tilbagemelding om at vi har modtaget deres henvendelse, 
og vil se på det snarest. Vi beslutter at der på hjemmesiden og i GLIMT skal påføres vores 
”kontortider” og ansvarsområder. Disse sendes til Jeanett senest 26. april 2011.  
Esben foreslår at vi sletter vores venteliste fra år til år, således at vi starter på en ny hvert år i 
januar/februar. Dette overvejer vi lige. 
 

Økonomi: 
Vi diskuterer hvornår der skal sendes rykkere ud og hvornår nøgler evt. skal lukkes. Der er sidste 
rettidige indbetaling d. 1. marts. Vi bliver enige om at sende rykkere d. 1. april og nøgler lukkes 1. 
maj hvis ikke der er betalt. 
 

Udvalg: 
På vores møde med udvalgene, gav børneudvalget udtryk for at de ønsker sig flere pagajer, flere 
veste og en ny børne-turkajak. Sidstnævnte forholder bådudvalget sig til, mens det resterende måske 
kan tages fra deres eget budget. 
Poloudvalget ønsker sig nye kajakker. Bådudvalget snakker med Casper om det. 
 

Årsplan: 
Handicaproning: Tommy snakker med Brian om han fortsætter med at holde styr på 
handicapregnskabet. Jeanett har snakket med Eva om at styre tidtagning. 
Torsdagsroning for sidste års begyndere: Annemette sørger for at der er erfarne roere på alle 
torsdagene. 
 

Nyt fra DKF: 
Der er planlagt en quinde-camp, hvor der bliver trænet masser af teknik. Jeanett sørger for at det 
bliver sat på hjemmesiden/facebook. 



 

Stævner/arrangementer: 
Praktisk dag: 
Vi skal have lavet flere pagajpladser. Esben vurderer hvordan de skal laves. 
Der skal nye porte i containerne. Dennis har indhentet tilbud, men mangler pris på at få låsesystem 
sat i. Vi bliver enige om at hvis det kan gøres for 15.000 kr. pr. container, skal Dennis bare bestille 
dem. Det nås desværre dog ikke til arbejdsdagen. 
 
Der mangler plexiglas på vores ”sandwich” Jeanett prøver at skaffe nogen nye. 
 
Søndag d. 15. maj afholder klubben et teknikkursus for mindre øvede medlemmer. Der er 12 
pladser. Jeanett laver opslag i klub og på hjemmeside. 
 

Hjemmeside/GLIMT: 
Jeanett vil gerne have en anden til at sætte en ny hjemmeside op. Hun mangler lysten til at fordybe 
sig ordentligt i det. 
 

Evt. 
Flemming har købt ny trailer. Den kostede 14.700 kr. Den skal registreres på vores CVR-nummer. 
 
Vi har en del forskellige mapper i klubben, som ingen har styr på/opdaterer: 
Mappe med referater fra bestyrelsesmøder: Den aftaler vi at droppe, med mindre der står i vores 
vedtægter at den skal være der. 
Begyndermappe: Esben tager ansvar for den. 
”Sort”mappe med diverse blanketter, regler m.m. Esben opdaterer den. Annemette sætter på 
årsplanen at den skal opdateres årligt. 
 
Jeanett bestiller telefoni og internet. Vi aftaler at vi vil skifte kode en gang om året. Annemette 
sætter dette på årsplanen. 
 
Tommy har fået henvendelse fra Pernille Bering vedrørende en event i juni til fordel for UNICEF. 
Aktiviteter skal foregå i havnebassinet og det mener vi ikke vores kajakker er stabile nok til. 
Tommy giver Pernille en tilbagemelding om at vi takker nej, selv om vi synes det er et fint initiativ. 
 
Ref. Annemette 


