Referat - bestyrelsesmøde onsdag den 30.03.2016 kl. 18
Mødeholder: Restaurant Kastrup Strandpark
Mødeleder: Emil
Afbud: Magnus
1.

Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt

2.

Godkendelse af referat
a. Godkendt

3.

Opfølgning
Dato
Beskrivelse

Ansvarlig

Fast

Svømmehal ved Skelgårdsskolen, dato med Allan S. Andersen skal findes.

Emil, Ole, Tim

Fast

Opfølgning på Rokort: diverse mangler, der rykkes igen, ordnes inden næste
møde
Dommerbroerne: mangler svar fra Helge, flyttet til sejlbådspladser. status quo.
Arbejdsgruppe omkring indlæg til DKF-årsmøde, og håndtering af økonomi. Et
møde afholdt, oplæg til april mødet, før 10. April.
Kajakmand-logo, pris: 4.000 kr. bestilt.
Indkøb af PlayStation 4, inden næste møde.
Porten mod vest hænger, inden næste møde.
Papirer til mobilepay underskrevet. Emil skaffer telefon.
Kontakt til Villy omkring oprettelse af fond, inden næste møde
Gennem tekster på hjemmesiden, inden næste møde.
Statistik over medlemmer
Trailer til Dahlsland
90 årsfødselsdags fest, 1. April 2017, oprettelse af arbejdsgruppe
Tagpap, møde 31. marts
Ompolstring af træningsfaciliteter, Tine er på sagen.
Dirigent til Generalforsamling
DR summa summarum
Surf-stativer smides ud når rosæsonen starter, alternativ findes
Polo pagajer males af Rudy.

Axel

1/12
2/2
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
5/4
Fast
Næste år
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast

Lisbeth
Lisbeth, Martin,
Axel
Martin
Tim
Jesper, Martin
Martin
Martin
Alle
Tim
Martin
Ole
Martin
Emil
Axel
Emil
Emil

4.

Økonomi
a. Afventer lokaletilskud fra Tårnby Kommune.
b. Vi har modtaget 3000 fra DKF for afholdelse af træningsweekend med Bornholm
c. Ole står for fortsat indkøb til tutten. Vi mister en del af overskuddet.
d. Tilskud: Kristian Kleist godkendt til støtte.
e. Bestyrelsen giver tilskud til foredrag afholdt af Allen og Lisbeth, således at det er
lettere for medlemmer i at deltage.

5.

Medieansvarlig
a. Møde med Katarina: Opdateret kalender.

6.

Ungdommen
a. Polo: drengene har fejet gården og ordnet små ting i klubben.
b. Ungdomsaften dato skal stadig findes

7.

Idræt og andre idrætsaktiviteter

a. Rundbane/Handicap: starter første onsdag i maj måned, onsdag.
4. Rundbane fire første gange, og sidste seks i september, der
imellem er der 11 gange handicap. Begynderne og børn kan
tilmeldes sig til halv distance. Point bliver offentlige, så intern konkurrence opstår
b. Trænere søges til børne- og ungdomstræning. Meld gerne tilbage.
c. DT tilmelding d. 21. April.
d. Nybegynder-kursus suppleres med en valgfri kajakpolo dag efterfølgende, for at
prøve at vække en ny interesse.
8.

Klublivet
a. Polo holder klubdag onsdag med træning samtidigt med rundbane/handicap, således
at polo deltager i grill efterfølgende.
b. Der kommer sammenskudsgilde efter standerhejsning. Kurt er klar til fest.

9.

Huset
a. Gasfyret er gennemgået, og renoveret for adskillige penge. Samt ny regulator.
b. Nye brusere, bestyrelsen finder ikke at der er behov.

10. Kajakker og udstyr
a. Indkøb af Triton K2, da ”Støtten” er slidt.
b. Lea vil gerne sælge sin Vajda Accelero Small, bestyrelsen vurderer klubben ikke har
behov.
c. Ole forhandler pris på turbåd: skraptus.
d. Martin har kigget på en tur-båd, Zebra, Dansprint har tilbudt. 2 sæder: Kap og tur.
Som giver en god øve båd til overgang fra tur til kap.
11. Orientering om DKF mv.
a. Lisbeth, Martin og Axel deltager til årsmødet 9-10. April.
b. K4 er kommet med til OL.
12. Protokol til Generalforsamling 13.04.2016
a. Rettet til. Udsendes senest 10 dage før.
13. Onsdagsmøde
a. Handicap start, 4. Maj
b. 90 års jubilæums fest 1. April 2017
c. Sammenfaldende datoer, standerhejsning og begynderintro samt amagerstrandpark
rundt, klubfest og klubmesterskab.
d. Klubben mangler ungdomstrænere.
e. Polo har fejet gården og bådskuret.
f. Sammenskudsgilde til standerhejsning.
14. Eventuelt
a. Hvor er bademesterpokalen?

Mødeliste:
Dato
Torsdag den 7. maj – kl.18
Torsdag den 4. juni – kl. 18
Tirsdag den 7. juli – kl. 18
Tirsdag den 4. august – kl. 18
Tirsdag den 1. september – 18
Tirsdag den 6. oktober – kl. 18
Tirsdag den 3. november – 18
Tirsdag den 1. december – 18
Tirsdag den 5. januar – kl. 18
Tirsdag den 2. februar – kl. 18
Tirsdag den 8. marts – kl. 18
Onsdag den 30. marts – kl. 18

Mødeholder
Martin
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Steen
Tim
Emil
Jesper
Lisbeth
Axel
Ole
Martin
Tim
Restaurant Kastrup strandpark

Mødeleder
Axel
Martin
Lisbeth
Steen
Tim
Martin
Martin
Jesper
Lisbeth
Ole
Martin
Emil

