
Bestyrelsesweekend, d. 29-30 okt. 2011. 

 

Emner til weekenden: 

 

Klubliv: 

 
Udvalg til aktiviteter: 
Vi vil gerne prøve at hjælpe vores medlemmer til at være mere aktive. Vi tror at langt de fleste gerne vil gi’ 
en hånd med i ny og næ, men det er svært hvis ikke der er veldefinerede opgaver. På hjemmesiden vil vi 
derfor under de forskellige ’udvalg’, lave en beskrivelse af hvad det går ud på. Vi vil også lave et opslag i 
klubben, hvor medlemmer kan skrive sig på, hvis de gerne vil spørges om hjælp, når vi mangler en hånd.  
 

Fordeling af arbejdsopgaver: 
Da Ida holder som kasserer, har vi brug for lidt omrokering, hvis ikke der melder sig et nyt medlem som har 
lyst til at overtage kasserer-posten. Esben vil i så fald overtage posten og Annemette overtage 
begynderplanlægningen. 
 
Forventninger: 
Internt i bestyrelsen er kommunikationen for dårlig. Der bliver ofte ikke svaret på mails, der bliver ikke 
ringet sammen og ikke videreformidlet. Dette til stor frustration for nogen af os. Tommy får hovedansvaret 
for at få mailet rundt med diverse beslutninger der bliver taget udenfor bestyrelsesmøderne. Vi skal prøve at 
begrænse kommunikationen til bestyrelsesmøderne. 
På vores møder ”glemmer” vi somme tider at få taget endelig beslutning/sat navn på opgaver. Vi indfører en 
procedure, hvor vi slutter mødet af med en opsamling af mødets punkter. 
 

Børnearbejdet: 
Der er mange børn og holdet kører godt. Vi snakkede om at man godt kan stille krav/forventning om, at 
børnene og de unge deltager i bl.a. vores klubmesterskab, ligesom man forventer at hvis man går til 
fodbold, deltager man også i kampen i weekenden.  
Ida havde en ”bøn” om, at der kommer lidt flere og kigger med, når der er konkurrencer for børnene i 
klubben, f.eks. til Kajakrally. 
 

Ungdomsarbejdet: 
Ungdomsholdets torsdagstræning fungerer rigtig godt. Nogen af de unge er vældig ihærdige. Der er et mål 
om at de skal deltage i flere stævner. 
 

Polo: Polo klarer nogenlunde sig selv, og det er jo dejligt. Sæsonen i svømmehallen er i fuld gang. 
 

Roklubben: 
Roklubben vil rigtig gerne lave nogle aktiviteter sammen med os. Vi snakker om at vi kan lave en dag, hvor 
vi f. eks. ror op til roklubben og så kan vi prøve hinandens både og evt. slutte af med lidt grillmad. Tommy 
snakker med Finn fra roklubben om det, og vi foreslår søndag d. 10. juni, 2012. 
 

Naturskolen: 
Esben har en ide om, at vi måske kunne indkøbe/dele en jolle med Naturskolen, når nu de bliver færdige 
med deres ombygning. Vi venter og ser om det er en mulighed. Måske anskaffer de selv en jolle som vi kan 
låne, og så er der jo ingen grund til at købe en ☺ 
 



Byggeprojekter: 
Ny bådhal: Vi trænger meget til mere plads til både og diverse andre ting. Derfor vil vi prøve at indhente        
tilbud på at få en ekstra sektion bygget til det store bådehus. Vi forestiller os at det måske kan blive i 2013. 
Tommy vil indhente tilbud. 
Døre: Dennis har bestilt nye porte til containerne. Tommy får et tilbud på ny dør til klubhuset, så vi kan få 
skiftet den inden vinteren sætter ind. 
Pagajpladser: Esben og Jeanett har bolden på dette. 
 

Elite, hvor er det: 
Lige der hvor det hele tiden har været ☺ 
 

Ture: 
Der har ikke været så mange ’spontane’ ture udenfor klubben i den senere tid. Der mangler lige den der 
ildsjæl der har lyst til at trække læsset.  
 

Sverige: 
Klubturen til Sverige er en stor succes, så den holder vi fast i, i uændret form. 
 

Husudvalg: 
Vi håber meget at Dennis har lyst til at fortsætte som husmester. 
Vi snakker lidt om møblementet i klubhuset. Sofaerne er mere end slidte og ved at falde fra hinanden. Vi vil 
forsøge at finde nogle pæne brugte sofaer. 

 
Kajakindkøb: 
Vi har netop bestilt en ny 2’er kajak og derudover køber vi også Jens Binows kajak, men ellers prøver vi at 
være tilbageholdende med indkøb af kajakker, med tanke på at vi skal bruge en del midler til nyt bådhus. 
 

Budget for 2012: 
Ida får lavet budgettet for næste år. 

 
Åben dialog om hvad vi vil med klubben: 
Vi synes alle at vi først og fremmest er en motionsklub og sådan må det godt blive ved med at være. Vi vil 
gerne have elite, men det skal gro af “sig selv”, forstået på den måde at vi pt. ikke har ressourcer udover 
det store arbejde Dennis gør med de unge. Bestyrelsen vil selvfølgelig yde den nødvendige støtte i takt med 
evt. øgede aktiviteter på eliteområdet. 
 
 

Lukkethed i bestyrelsen: 
Vi vil rigtig gerne i større dialog med klubmedlemmerne. Derfor vil vi på hjemmesiden skrive en opfordring til 
dem om at maile deres gode ideer, input m.m. til os. Derudover vil vi prøve at lave et medlemsmøde i 
forbindelse med standerhejsning og standerstrygning, hvor vi kan få en uformel dialog over kaffen bagefter. 
 

Rengøring: 
Vi prøver at få et tilbud hjem på rengøring i klubben af professionelt firma. Det viser sig, at vi nok kan få 
dækket en stor del af denne udgift af kommunen. Jeanett har bolden på det. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processer 
 
Nye medlemmer: 
Vores medlemstal ligger ret stabilt og er nok meget passende for vores klub. Dette års nye medlemmer er 
meget aktive og det er rigtig dejligt. 
 

EPP-kurser: 
Vi vil opfordre vores medlemmer til at tage på EPP-kurser og andre relevante kurser (fx instruktørkurser) 
under DKF, så sådan en opfordring kommer på hjemmesiden og i GLIMT. Ida mener at vi selv kan klare EPP 
3 kurset, og så bare tage prøven hos DKF. Esben har bolden på dette. 

 
Teknikkurser: 
Vi vil gerne prøve at strukturere tekniktræning i klubben noget mere. Det vil være super med et lille 
teknikudvalg, så Esben vil spørge Henrik Bach om det er noget for ham og evt. Steffen. Vi vil gerne have 1 
teknikkursus i sensommeren med ekstern underviser og derudover nogle videoaftener, som vi selv holder. 
Det er vigtigt at få disse arrangementer på hjemmesiden og også gerne i GLIMT. 
 

Førstehjælpskurser: 
Instruktører og hjælpeinstruktører skal have opdateret 1.hjælpskursus hvert andet år, og det er de selv 
ansvarlige for. Vi snakker om, at det er et stort krav at stille til medlemmerne og undersøger muligheden for 
at afholde et sådan kursus hvert andet år i klubregi. Esben undersøger krav og tilskudsmuligheder nærmere. 
 

Årshjulrevision med kassererens opgaver: 
Esben og Ida gennemgik kasserer-opgaverne, men der var ikke rigtig nogle af dem der skulle på årsplanen. 

 
Bestilling af halleje: 
Tommy får lige undersøgt hvornår der skal bestilles svømmehal og sportshal, så vi kan få sat det rigtigt ind i 
årsplanen. 
 

Begynder og EPP: 
Esben har fået styr på hvordan vi får fat i EPP beviserne, så for fremtiden bør det ikke blive et problem. 
Vi har de sidste år haft rigtig mange skader på vores kajakker, hvilket hænger sammen med mange aktive 
begyndere. Vi vil prøve at minimere skaderne ved at have langt mere fokus på håndteringen på 
begynderkurserne, således at begynderne IKKE kommer i kajakkerne før håndtering er gennemgået, vist og 
afprøvet. Ida vil se på hvordan det kan passes ind. 
Ida foreslår at vi laver en undervisningsdag for instruktører og hjælpeinstruktører til begynderkurserne, 
således at vi alle gør tingene på samme måde (og kan det) ☺ Ida prøver at lave en drejebog til det. 

 
DGI: 
Vi er opmærksomme på, at DGI også har muligheder for kurser og andet. Dog ikke noget relevant lige nu. 

 
Evt.  
Vi beslutter at torsdagsroning kun planlægges i forårssæsonen. 
Ida fortæller at vores økonomi ser fin ud. Hun sender en opdateret medlemsliste ud til os. 
 
Ref. Annemette 


