Referat fra udvalgsmøde den 20. marts 2014
1. Bordet rundt
Poloudvalg v/Casper
Har indkøbt nye pagajer. Henrik B. vil gerne samle pagajerne, hvis de ønskede længder angives.
I et forsøg på at få flere til at spille polo ønskes spilletidspunktet fremrykket enten ved at starte
tidligere eller ved at splitte polo og svømning til to forskellige dage. Andre forslag ift. at skaffe flere
spillere: lave et ungdomshold; invitere udvalgte grupper til at prøve; lave opslag ved f.eks.
ungdomsuddannelser i forbindelse med sæsonopstart.
Anne Marie har efterfølgende undersøgt mulighederne og svømmehallen er på den baggrund
booket fra 18.30 om mandagen i den kommende vintersæson, således at polo kan starte kl.
20.00.
Begynderudvalg v/Esben
Der har været afholdt begyndermøde den 26. februar. På den baggrund er det besluttet at droppe
den sidste onsdag med handicap, at lave torsdagstræning med instruktion samt at indføre en
prøve i august som forudsætning for at få udleveret EPP2 bevis. Esben laver en plan over
instruktionsemner for torsdagene.
Hvert begynderhold tilknyttes en instruktør og 3 hjælpeinstruktører. Begynder holdene for i år er
fuldt tegnet og der er oprettet venteliste.
Den 13. april afvikles kursusdag med Per Spejder for instruktører. Deltagerne på kursus stiller
sig efterfølgende til rådighed for øvrige instruktører og hjælpeinstruktører i klubben.
Floorball starter op igen til næste sæson.
Stævneudvalg v/Steffen
Udvalget vil gerne have flere deltagere med ud til stævner og vil derfor forsøge at være mere
synlige og tage fat i folk direkte. Vil endvidere forsøge at tænke begyndere med ind i GTS
træningen om torsdagen. Målet er 10 deltagere til et løb uden for klubben.
En stævnehåndbog indeholdende en beskrivelse af de løb klubben plejer at deltage i, samt
begrebsforklaringer er under udarbejdelse.
GTS (Gå Til Stålet) træning foregår torsdag kl.18.30 med opstart torsdag efter påske. Jørgen
Lanng udarbejder et program således, at der på forhånd er synlighed omkring, hvad der skal ske
på de enkelte træningsaftner.
Der blev fremsat forslag om at forsøge at få skabt tradition for, at klubben deltager i et løb
sammen efter begynderholdene er færdige.

Arbejdsfordeling i udvalget:
Jørgen: Torsdagsroning
Michael: Tilmelding
Steffen: Havneræs og city marathon
Båd/udstyrsudvalg v/Henrik
Målet for i år er at få skabt et overblik over de de både vi har, og hvilke der blive brugt. På
baggrund heraf udarbejdes en langsigtet plan for, hvordan bådparken skal udvikles og udskiftes.
Der er plads til flere medlemmer i udvalget. Steffen vil gerne være med ift. pagajer.
Der blev fremsat ønske om indkøb af en vægt til at veje bådene med. Henrik undersøger
nærmere.
Der er bestilt nye både gennem Max: TCR, TCR+, Alito, Beta, evt. coastliner samt en 2’er på
prøve. Henrik undersøger nærmere vedr. Viper.
Livredderudvalg v/Anne Marie
Livredderprøve aflægges i den kommende sæson den første mandag i sæsonen (den første
mandag i oktober).
Regner med at de nuværende livreddere fortsætter.
Store badedag gentages til sommer.
Indkøbsudvalg v/Bodil
Der er tilfredshed fra begge sider, så dette fortsætter på samme vis som hidtil.
Hvis der er brug for noget ekstra til et arrangement vil Bodil gerne sørge for at købe det ind, man
skal bare give besked.
Husudvalg v/Flemming
Vil gerne have udskiftet køkkenet. Det blev foreslået at forsøge at søge sponsorater ved
køkkenfirmaerne.
Der blev fremsat ønske om anskaffelse af et fastmonteret cykelstativ.
Poloudstyr kan evt. lægges på loftet. Der vil set på mulighederne ifm. pudse/poler dagen den 5.
april. Der bliver plads til polokajakkerne i den nye tilbygning.
Materieludvalg v/Jeanett
Der henvises til debat på generalforsamlingen den 2. februar.

Der kom en opfordring til udvalget om at invitere nye ind i arbejdet og til Tommy om at arrangere
et glasfiberkursus.
Børn og ungeudvalg v/Niels Ulrik
Infomateriale om roning med børnejunior holdene i 2014 blev uddelt. Det er tilrettelagt som
aldersintegreret træning. Det er forventningen, at alle deltager i kajakrally. I træningsøjemed
lægges vægt på roteknik og derudover vægtes det sociale meget højt.
Struktur:
Begynder: Niels Ulrik og Lars R
Motion: Esben
Øvede: Pernille og Randi
Kap: Torben og Jan
Den 30. marts afholdes møde for alle roere, forældre, instruktører og hjælpere. Her meldes
forventningerne klart ud.
Træning foregår mandag kl. 18.00 samt torsdag for kaproere.
Der kom et forslag om at introducere børn og unge roerne til handicap.
2. Udvalgsbeskrivelser
Bestyrelsen orienterede om, at den har udarbejdet et udkast til udvalgsbeskrivelser. Udkast blev
uddelt. Tanken er at beskrive opgaver og ansvar, altså hvem er de og hvad laver de. Formålet er
således i overordnede linjer at få beskrevet, hvad det enkelte udvalgs opgaver er. Beskrivelsen
skal ligge på hjemmesiden.
På baggrund af et forslag om at definere et formål for hvert udvalg blev det besluttet, at det
enkelte udvalg kan formulere deres eget formål, hvis udvalget synes, at det giver mening.
Der tilknyttes en fast kontaktperson fra bestyrelsen til hvert udvalg.
Det blev aftalt, at udvalgene giver en tilbagemelding til bestyrelsen i forhold til evt.
ændringer/tilføjelser el. lign. til beskrivelserne.
Navnene på udvalgsmedlemmerne bliver lagt på kontaktsiden på hjemmesiden.
Der er efterfølgende tilknyttet følgende kontaktpersoner fra bestyrelsen til udvalgene:
Børne og ungeudvalg: Tommy Kjær
Bådudvalg: Brian Jensen
Festudvalg: Trine Jørgensen
Hjemmesideudvalg: Trine Jørgensen

Livredderudvalg: Anja Boll
Stævneudvalg: Flemming Drescher
Husudvalg: Flemming Drescher
Glimtudvalg: Anne Holme
Poloudvalg: Tommy Kjær
Indkøbsudvalg: Brian Jensen
Materieludvalg: Tommy Kjær
Begynderudvalg: Jeanett Nielsen

