Marstal Kajakklub
Referat af Bestyrelsesmøde 1: Mandag den 29 juni 2020 kl. 16.
Deltagere: Henrik Lindberg-Nielsen, Lars Lading, Alice Søndergaard, Tine
Højmark, Jan Møller Jensen, Jørgen Friis (ref.)
Dagsorden:
1. Konstituering, formand, næstformand, kasserer, hjemmesideansv,
ansvarsområder mm


Formand: Henrik Lindberg-Nielsen



Næstformand: Jan Møller Jensen



Kasserer: Jørgen Friis



Hjemmeside- og Facebookansvarlig: Tine Højmark



Ansvarsområder:
i. Kajakvedligeholdelse: Lars Lading
ii. Rengøring: Tages op på næste bestyrelsesmøde.



Den nye bestyrelse takker den afgående for indsatsen i de forgangne år og for at
overdrage klubben i god stand til den nye bestyrelse.

2. Kurser i efteråret, voksen og børn, aftale med Thea


Åbent hus 9. august kl. 13-15
o Ansvarlig for annoncering og arrangement: Henrik Lindberg-Nielsen
o Opslag på plakatsøjler og på skolerne ved Jan Møller Jensen



Der laves IPP2 kursus for voksne med start mandag den 10. august kl. 17-20. Kurset kører
mandage 17-20 og torsdage 18-20 frem til efterårsferien.
o Instruktørforslag Kurt og Thea
o Henrik kontakter instruktørerne herom



Der laves kajak for børn og unge tirsdage kl. 15:30-17:30
o Instruktørforslag Niels Jørgen og Susanne
o Henrik kontakter instruktørerne herom

2. Ungdomstræffet


Aflyses på grund af manglende infrastruktur til at håndtere koronareglene. Henrik har
bedt Thea om at meddele organisationen, at vi aflyser.

4. Økonomi v/Jørgen


Vand aflæst til: 492 m3 .Var 491 m3 den 8/6 OK



El aflæst til. 15.881 kWh . Var 15.799 kWh den 8/6 OK



Økonomi status gennemgået og taget til efterretning.

5. Kravlegård


Aflyses på grund af coronareglerne.

6. Årshjulet præsenteres for de nye


Gennemgået.



Instruktørmødet fra foråret afholdes snarest muligt.

7. Hjemmesiden, hvad skal på af nyt?


Besluttet at opdele facebook i to grupper: en for aktive medlemmer og en for almenheden.
Tine ser på hvordan snitfladen kan laves.



Tine undersøger om vi skal have billedkatalog på hjemmesiden, eller vi skal holde
billederne på Facebook.



Der følges op på Hall of Fame, som enten fremmes eller afskaffes.

8. Administrationssytemet præsenteres v/Jørgen


Systemets funktionalitet gennemgået

9. Kajakkerne, reparationer


Drøftet under fordeling af ansvarsområder.

10. Mail fra Kurt vedr. støtte til børneaktiviterer


Vi har ikke mulighed for at gennemføre tilskudsberettigede aktiviteter.

11. Mail fra Thea vedr. ”By Night” arrangementer


Tine stabler noget på benene den 17. juli



Henrik stabler noget på benene den 31. juli



Henrik informerer Thea.

12. Evt.


Henrik indkalder til instruktørmøde snarest muligt for drøftelse af kurserne i den aktuelle
sæson og inddragelse af flere i instruktørgruppen.



Klubblad: Thea og Susanne har udvist interesse for at redigere klubbladet. Henrik følger op.
Generalforsamlingen har afsat penge til trykning i 2020.



Der mangler en termostat på håndklædetørrer i damernes omklædningsrum. Henrik spørger
Kurt om hvad status er for varmeanlægget, og om der er udeståender, der skal følges op på.



Dato for næste møde: 5. oktober kl.16:00.

