Marstal Kajakklub
Referat af bestyrelsesmøde 13/9-21 kl 16:30
Deltagere: Jan, Tine, Mathias, Finn og Henrik.

Fraværende: Lars

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Siden sidst
XL gavekortet:
Finn tager det med til Sjælland og prøver at få det brugt.
Udlejning af klubhuset. Skal vi ændre på reglerne?
Vi fortsætter med at medlemmer kan
bruge det men kun til medlemmers egne
arrangementer.
Skal selv sørge for at annoncere det.

4. Økonomi v/Finn

Aflæsning af vand : 513kbm, brugt: 6 kbm

og el: 17088 kWh, brugt 406 kWh (ventilation)

Bankskiftet: Kører nu endeligt normalt med færre gebyrer.

Afskrivning af udstyr mm:
Fremover afskrives 10% af værdien på kajakker mm. Pr 1/1. Værdien
justeres, når der købes nyt udstyr.

Status: 98.795 kr på kontoen. Der er nu 103 betalende medlemmer

5. Kajakkerne:
Reparationer:
Lenze var inviteret mhp at gøre ham en del af teamet med reparationer.

Salg af gamle kajakker, Kurt og Niels Jørgen havde lavet en liste med anbefalinger.
Vi så på de af Kurt og Niels Jørgen udpegede kajakker og besluttede, at vi på maledagen
den 9/10 vil klargøre dem der skal sælges og annoncere det inden arbedsdagen den 30/10.

6. Udendørs vedligehold: maling og nye bukke. Arbejdsdag kun for det?
Arbejdsdag i okt + standerstrygning.
Det blev besluttet at afholde to arbedsdage: en den 9/10 for at male kajakskuret (Henrik
køber maling mm) og klargøre kajakkerne der skal sælges. Og en den 30/10 med alt det
andet: broen op, rengøring, udendørs areal, reparatiner, oprydning i kajakskurene mm.
Finn har noget uforgængeligt eksotisk tømmer og er i gang med at lave nye bukke.

7. Kursusbetaling v/Finn (Kurt)
Pga store prisstigninger på kursusmaterialer sættes prisen op fra 300 til 500 Kr

8. Nøgleproblemet
Der er en del nøgler der ikke virker både til døre og hængelåse samt en del ude hos tidligere
medlemmer. Det blev besluttet, at få nye hængelåse og nøgler inden den 30/10. Det bliver
meldt ud, når det er på plads, så medlemmer kan komme og få en ny nøgle.

9. Vandlæk ved vandtanken?
Er tilsyneladende ordnet

10. Doneret ubrugt beløb på kontoen
Vi besluttede at bruge beløbet til bro og kajakker.

11. Evt
a) Mail vedr tilbud på mere plads til vores hjemmeside. Ikke nødvendigt.

b) Mathias blev udpeget til julefrokostformand. Dato : 19/11.
c) Rengøringsturnus fungerer ikke rigtigt. Vi ser på om det er nok med arbejdsdagene og
så evt hyre hjælp i kursusperioden.
d) Mathias vil (som den eneste?) have nye borde i klubhuset. Han undersøger priser.

Næste møde bliver mandag den 17/1-2022 kl 16:30

Referent: Henrik

