
Referat, 

Bestyrelsesmøde d. 12. april. 

Til stede: Alle. 

Næste møde: 22. maj hos Esben. Planlægningsmøde af praktisk dag d. 9. maj efter handicap 

 

Dagsorden: 

Godkendelse af referat: 

Godkendt 

Økonomi: 

Brian beretter om den økonomiske klub-situation, som ser vældig fin ud. 

Ved gennemgang af medlemslistens familiemedlemsskaber, ses det at de mangler at blive opdateret hvad 

angår familiemedlemmer. 

Vedr. varmvandsanlæg: Drejer har kigget på det og givet kommunen et forslag til anlæg. Vi har ikke hørt 

kommunens reaktion endnu. 

Polobudget: Casper har lavet et minutiøst budget for polo og udnytter de 10.000 kr til sidste øre ☺ Måske 

er der dog sneget sig en regnefejl ind i forhold til alu-skinner til polomål. Flemming snakker lige med Casper 

om det. 

Udvalgene: 

Vi afholder møde med alle udvalgene onsdag d. 18. april. 

Begynderudvalg: Der er stadig ledige pladser på begynderhold i uge 24 og 25. Esben har tilrettet 

begynderfolderen. Vi afholder begynderintro-møde d. 24. april. 

Materieludvalg: Der er kommet lås på døren til værftet og Martin har fået repareret rigtig mange kajakker. 

Jeanett skriver et notat til GLIMT vedr. årsagen til at der er kommet lås på døren til værftet. Martin vil 

gerne at vi får forstærkede karme på nye kajakker og at vi får gelcoat med i samme farve til nye kajakker. 

Årsplan: 

Handicap: Første handicap er 2. maj. Brian står for startlister. Annemette/Jeanett indkøber grillkul m.m. 

Flemming og Trine undersøger om de kan skaffe billige pølser. Tidstagning har Eva sagt ja til. 



Praktisk dag: Afholdes 12. maj. Jeanett sørger for opslag. Opgaver til denne dag er: Hovedrengøring i 

skabe/skuffer og andre gemmer. Rengøring i udeområde, beskære buske ved trailer, reparere broerne, og 

afrense dem, Fliserne skal lægges om, men Tommy undersøger ved naturskolen om de vil sørge for det og 

for at få bommen flyttet tilbage. Trine sørger for morgenbrød og Jeanett klarer kage til kaffen. 

Midsommerfest 23. juni. Jeanett sørger for at det kommer i kalenderen i GLIMT. 

Sverigestur: Opslag om tilmelding kommer i klubben til første handicap, 2. maj. Vi håber at Tove vil tage sig 

af det ☺ 

Romsmagning: Vil vi gerne afholde i forbindelse med standerstrygning. Trine finder en der kan fortælle os 

noget om det. 

Hjemmeside/GLIMT: 

Kontingenter sættes på hjemmeside. Formular til kørselsgodtgørelse lægges ligeledes på hjemmesiden. 

Vi vil have en skærpet skrivelse i GLIMT vedr. de umærkede kajakker. Jeanett og Tommy sørger for det. Vi 

agter at lægge de umærkede kajakker på loftet, hvis ikke der er nogen der reagerer. 

Evt.: 

Oversigt over den nye bestyrelse og udvalg skal på opslagstavlen i klubben. Det klarer Jeanett. 

Feedback fra standerhejsningen: Trine har en overvejelse over at det vil være godt hvis vi er mere styrende 

i dialogen med klubmedlemmerne og foreslår at vi næste gang laver et oplæg. Til standerhejsningen sidst 

blev det mere til et info-møde end en dialog. 

Trine er godt i gang med planlægning af teknikaftener i sæsonen. Det bliver sidste torsdag i maj, juni, 

august og september i klubregi. D. 24. maj kommer Per Hallum fra Ry og holder teknikdag for os. Max. 12 

deltagere. 

Ref. Annemette 


