
	 	 	 	 	 	

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. okt. kl. 17.00 	
Deltager: Kurt, Mads, Henrik (referent)	

Afbud Cecilie, Jørgen og Jan 	

	

Dagsorden og referat:	

1. Godkendelse af dagsorden. 	
Godkendt	
	

2. Godkendelse af referatet d. 19. aug.	
Godkendt	
	

3. Siden sidst, med div. orientering.	
• Tidsplanen for adgangsrampe til kajakbro i Ærøskøbing.	

Kurt har fået at vide at den er klar til sæsonen 2020	
	

• Snak med vores redaktør, der ønsker at stoppe.	
Se pkt 5	
	

• Samarbejde med Tranderup efterskole.	
Har kørt fint med Thea. 4 elever er frigivet med EPP1.	
	

• Status ventilations problemerne i skurene.?	
Se pkt 6	
	

• Status for maler arbejde i Ærøskøbing.?	
Mads har skrevet mail men ikke fået svar. Det blev besluttet at ordne 
skurene i Marstal den 19/10 og vente med Ærøskøbing til foråret.	
	

• Status fællesroning.	
Flere gode ture med adskillige deltagere og også nogle regnfulde og 
blæsende dage uden det store opmøde.	
	

• Status Julefrokost.?	
På igen næste gang. Kurt spørger Cecilie om der er gang i en 
arbejdsgruppe.	



	

• Status vand forbrug.?	
Ikke alarmerende, men dog højere end sidste år.	
	

• Nøgle/hængelås til gæstelogi?	
Der mangler nu en hængelås. Pkt igen næste gang.	
	

• Giv en pris til en du kender.?	
Ingen har meldt sig som indstiller af nogen i klubben.	

	

4. Regnskab/Budget V/Jørgen Friis	
• Vand: (483)  ny 488	

	

• El: (14816) ny 14986	
	

5. Klubbladet mangler en redaktør.  Løsning?	
Vi besluttede at der fremover vil komme et digitalt nyhedsbrev, ind til der 
melder sig en eller flere redaktører til at videreføre bladet.	
	

6. Stilling tagene til indkøb af komposit / glasfibernet til ventilation.	
Efter en gemmengang af mulighederne, besluttede vi at satse på mange 
små runde huller (125 mm) med små riste. Kurt vil afprøve dette i løbet 
af vinteren.	
	

7. Arbejdsopgaver til standerstrygning/arbejdsdag d. 26. okt. kl. 9.30 – 14.	
• Tovholder:  Henrik	

Opgaverne er: optagning af broer, rengøring/reparation af disse, 
oprydning i skurene, check af udstyr, havemøbler ind, reparation af 
kajakker, NB! Mads indbyder til maling af skurene den 19/10.	

• Indbydelses dato? 	
Henrik skriver en indbydelse	

• Kran til bro optagning. ?	
Kurt spørger vognmanden om en dato. 19. eller 26. okt. ville passe.	
	

8.  Ærø-guiden? 	
Dead line er beg af nov. Kurt sætter noget ind om kurser efter 
instruktørmødet d 28/10.	
	



9. Dato næste møde? Mandag den 13/1/2020 kl 17	

• Traktement? Henrik.	

	

	
	
	

	

	


