Bestyrelsesweekend,
26-27. oktober, 2013
Til stede: Flemming, Trine, Brian, Jeanett, Tommy og Annemette.
Fraværende: Anne.

Indretning af bådhus:
Vi har en plan….. det bliver super ☺

Revision af sikkerhedsregler:
Vi diskuterer lidt frem og tilbage hvilke regler der skal være for roning af de 12-18 årige. Tommy får til
opgave at forhøre sig i Silkeborg om hvilke regler de har. Måske kan vi tage udgangspunkt i deres regler. Vi
tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.
Diverse ordensregler og regler for bl.a. lån af klubhus skal opdateres på hjemmesiden. Annemette
gennemgår hjemmesiden, så vi får styr på at der står det, som vi ønsker skal stå der ☺

Nyt logo:
Vi har fået et nyt logo forslag fra Anita Rasmussen. Det er grafisk flot, men lidt gammeldags i udtrykket, så
vi takker nej.

Vision/Mission:
Vi mangler Vision/Mission på hjemmesiden. Tekst under ”fysiske rammer” skal ændres og der er flere
steder i teksten der skal rettes til. Det sørger Tommy for og snakker med Steffen om at få det på
hjemmesiden
Brian laver oplæg til regler for bådpladser.

Vedr. GLIMT:
Sammen med indkaldelse til Generalforsamling, sender vi en skrivelse med om at GLIMT nedlægges indtil
videre pga. mangel på redaktør og at det derfor er rigtig vigtigt at vi får medlemmernes opdaterede
mailadresser, så vi kan nå dem med nyhedsbrevet. Brian sørger for det.

Generalforsamlingen rykker vi frem til 1. februar denne gang, så vi ikke rammer vinterferien.

Udvalg:
Vi skal have lavet instrukser for udvalgenes ansvarsområder og kompetancer. Disse skal laves i samarbejde
mellem bestyrelsen og udvalgene.
Flemming snakker med Jørgen og Steffen om at få lavet en stævnehåndbog.

Aktiviteter:
Kalender med vores aktiviteter: Vi tilføjer vores egne arrangementer på den kalender vi får fra DKF som
hænger på yderdøren. Annemette tilføjer denne opgave i årsplanen.
Den ”legedag” som blev afholdt i år, var en stor succes. Vi vil derfor bestræbe os på at det bliver en årligt
tilbagevendende begivenhed. Det kan f. eks. være i forbindelse med vores midsommerfest. Sættes i
årsplanen.
Fælles arrangement med roklubben forsøger vi at planlægge til d. 24. august. Tommy snakker med
roklubben om det.

Ønskeseddel:
Vi vil gerne have et nyt køkken og Michael Gezelle kan skaffe det til favorabel pris, så det beslutter vi at
investere i. Flemming henter tilbud på nye hvidevarer.
Vi har følgende kajakønsker.
Alitoer, Tcr’er, ny letvægtstoer, kapkajakker.
Tommy får et tilbud fra Max Kayak på ovenstående. Derudover snakker han med Ernst og Struer om
alternativer til Coastline.
NUT spørges også om de har særlige ønsker for nye kajakker.
Ref. Annemette

