Referat af bestyrelsesmøde i Marstal Kajakklub den 5. oktober 2020 kl.
16:00
Deltagere:
Henrik Lindberg-Nielsen, Lars Lading, Alice Søndergaard, Tine Højmark, Jan Møller
Jensen, Jørgen Friis (ref.)

Dagsorden:
1. Siden sidst opdatering:
Åbent Hus dag
• Dejlig dag, godt besøgt og det gav flere nye medlemmer
Kurserne: IPP2 og børnehold
• IPP2 gennemført med 14 deltagere, hvor de 13 gennemførte. Sidste deltager
forhindret i gennemførelse på grund af en skulderskade.
• Børneholdet har også været en succes og har haft aktiviteter i hele september.
By Night i juli i Marstal v/Tine og Henrik
• Vi deltog 2 gange, men det gav ikke noget medlemsmæssigt for klubben.
Termostaten i dameomklædningen
• Jan har haft håndværker på termostaten. Det er OK at håndklædetørrerne er
varme, da det er overskudsvarme fra solfangerne. Det koster kun penge, hvis der
et tændt for elopvarmningen af brugsvandet. Vi sørger for at slukke for
elpatronen, når vi ikke aktuelt bruger badet eller køkkenet. Vi gør ikke mere ved
det i denne omgang.
Klubbladet
• Vi ser frem til, at det kommer.
Hall of Fame, afskaffelse?
• Afskaffes og erstattes med en dag ved sæsonstart med redningsøvelser.
2. Hjemmesiden: opdeling v/ Tine
• Drøftelse af om vi skal opdele facebooksiden i en offentlig del og en intern del.
Tine foreslår at arrangementer og kurser sker på den åbne del, og at billeder fra
arrangementer i klubben vises på den lukkede del.
• Bestyrelsen er enig i at opdele facebook i en offentlig del, hvor
facebookredaktøren har eneret på at lave opslag. og en lukket del, hvor
medlemmerne kan lave opslag.
hjemmesidesikkerhed v/ Jørgen
• Vi fastholder det nuværende sikkerhedsniveau og bruger ikke flere penge på det.
billedkatalog v/Tine
• Billeder på hjemmesiden begrænses til tematiske beskrivelser af klubbens
aktiviteter. Det store billedgalleri forbeholdes Facebook.
3. Regnskab v/ Jørgen, inkl el og vand aflæsning

•

Vand aflæst til: 504 m3. Var 492 m3 den 29/6 OK

•

El aflæst til. 16.265 kWh. Var 15.881 kWh den 29/6 OK

•

Jørgen gennemgik økonomi status
o Status taget til efterretning
o Jørgen undersøger hvad vi får for vores måtteabonnement hos centralvaskeriet.

•

Drøftelse af registrering af bestyrelsesmedlemmer hos Nordea.
o Besluttet, at vi venter med at opdatere tegningsretten i banken til efter næste
generalforsamling for at spare 3.000 kr i gebyr til Nordea.
o Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne ved næste generalforsamling, sådan at
tegningsretten begrænses til formand og kasserer for at reducere de administrative
omkostninger.

4. Rengøringen, hvordan virkede det?
• Der er gjort rent 9 gange i august og 12 gange i september.
• Der har været rent og pænt. Vi takker for hjælpen.
• Der er ophængt rengøringssedler, men der er endnu ikke nogen, der har skrevet sig
på.
• Formanden skriver ud til alle medlemmerne om rengøringsturnus.
5. Reparation af kajakker v /Lars og udstyr v/Jan og Henrik
• 6 kajakker gået grundigt igennem og 3 kajakker er nødrepareret.
• Lars indkøber reservedele hos Kajakbiksen i Rudkøbing og får det faktureret til
klubben.
• Formanden skriver ud om at anvende Rokort til registrering af skader på
kajakker.
• Formanden kigger efter tilbud på nye kajakker: fx Zegul Play, Zegul Nuka eller
Valley Avocet. Endvidere skal der indkøbes uskivede pagajer.
6. Sæsonafslutning og arbejdsdag 25/10, arbejdsfordeling, opgaver
• Døren ud til terrassen skal repareres
• Der laves generel rengøring og oprydning.
• Der skal stikkes græskanter.
• Der skal ryddes op i værkstedet, så vi kan finde reservedelene.
• Der skal tages stilling til hvilke kajakker, der skal udskiftes.
• Der repareres kajakker både i Marstal og i Ærøskøbing.
7. Instruktørgruppen, hvordan får vi flere instruktører?
• Der inviteres til IPP1 instruktør ”kursus” i klubben til foråret. Henrik vender det med
instruktørgruppen.
8. Nyt på årshjulet?
• Generalforsamling 27/2-2021 kl 14 tøndeslagning. Kl 16 generalforsamling, kl 18
spisning.
• Ansøgning om kommunale tilskud medio marts.
• Arbejdsdag 17/4 kl 9:30-14:00

•

Åbent hus og sæsonstart 25/4 kl 1-15

9. Tilsendte meddelelser og tiltag. Fripas fra kommunen, tilskudsordninger mm
• Er videresendt.
10. Julefrokost?
• Coronaaflyses.
11. Næste møde
• 4. januar 2021 med forelæggelse af årsregnskab for 2020,
12. Evt.

