Referat - bestyrelsesmøde mandag den 09.05.2016 kl. 18
Mødeholder: Martin
Mødeleder: Axel
Afbud: Jesper
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

1/12
Fast
Fast
Fast
1/4/17
Fast
Fast
6/6
Fast
Fast
Uge 26
31/7
Fast
Fast
Fast
6/6

Dommerbroerne: mangler svar fra Helge, flyttet til sejlbådspladser. status quo.
Støttegruppe-oprettelse, oplæg omkring løsning.
Gennemse tekster på hjemmesiden, inden næste møde.
Statistik over medlemmer
90 årsfødselsdags fest, oprettelse af arbejdsgruppe
DR summa summarum
Polo pagajer males af Rudy.
Trailere skal flyttes til bådpladser
Opsætning af sikkerkasse til projektor og PS4
Skolen i virkeligheden, oplæg
Ocean Rescue Camp
Klubmesterskab og Kanindåb
Maling til gårdmøbler, og maler dag
LED lamper til bådskuret
2 SUPS
Protokol til Generalforsamling 13.04.2016

Lisbeth
Martin
Alle
Tim
Axel, Lisa, Martin
Emil
Emil
Emil
Jens
Lisbeth, Martin
Tim
Lisbeth og Emil
Jesper
Jesper
Emil, Jens

4.

Økonomi
a. Polo: Kristian Kleist og Anton Søe har søgt om tilskud efter deltagelse med
landshold. De støttes med 1500 kr. hver.
b. Støtte til motorcykel-foredrag: 40 deltagere, afholdt af Allan Giessing. Gav 350 kr. i
overskud for tutten. Det kostede 5000 kr. at få taleren. Bestyrelsen støtter med 1000
kr. til Allan.
c. Tilskud til onsdagsarrangementer: Fremlæg et budget, som bestyrelsen kan
godkende. Axel tager kontakt.
d. Tutten, priser: 10 kr. for alle drikkevarer.
e. Klubben har modtaget 6000 kr. fra Nordea Fonden, for roergometer computere.
f. Præmiepenge fra stævner går til vinderne.

5.

Medieansvarlig
a. Hjemmeside: bliver fortsat forbedret.
b. Artikler til Amagerbladet og 2770: Det er vigtigt med kommunal opmærksomhed.
Aftale med Kurt som kan skrive artikel ud fra telefon interview med atleterne.

6.

Ungdommen
a. 28. Maj: TCH afholder Superlørdag, til unge der ikke er på kraftcenter.

7.

Idræt og andre idrætsaktiviteter
a. Sommerskole: uge 27 og 31 med Tårnby kommune.
b. DKF temaskole, kajakpolo: samme datoer som sommerskole uge 27.
c. DT3: 18-19. Juni. Vi nærmer os, og hjælpere må gerne melde sig på.
d. ”Skolen i virkeligheden”: Portal med mulighed for skolebørn kan komme i klubben.
e. Recertificering af ATK.
f. Ocean Rescue Camp, afholdt af Copenwater: 29. juni. De søger 2-3 instruktører til
kajak og polo. 100 kr. i timen. Tim er ansvarlig instruktører.
g. Troels Lund og Christian Sigsgaard er kommet på landsholdet 2016.

8.

Klublivet
a. 90-års jubilæum: Bestyrelsen arrangerer festen, med tiltag fra alle frivillige der vil
give en hånd. Vi forudser +100 deltagere, med flere til reception. Estimat pr. Kuvert:
600 kr. med mad og vin.
b. Vinsmagningskonkurrence d. 28. Maj i Regattaforeningen.

9.

Huset
a. Tagpap: 3 dårlige steder: over styrkelokalet, herrernes omklædningsrum og i stuen.
Tilbud er skaffet: 1 skrå tagflade, 23kvm, koster 15.200 kr. Samlet koster det: 22.000
kr. + moms. Vi skal selv stille med stillads, som Martin sætter op.
Bestyrelsen godkender tilbuddet, for at huset holder.
b. Ompolstring og nye plader til bænkene i træningslokalet.
c. Gårdmøbler skal males.
d. Lamper er gået i bådskuret, nye skal købes, LED-pærer overvejes.
e. Trappe og bådponton ved polobanerne er repareret. Klubben kan bruge den som vi
vil.

10. Kajakker og udstyr
a. Trailer til Dahlsland: Der vil blive udlånt en trailer til stævnet.
b. Indkøb af SUP: Emil finder tilbud, Jens finder plads.
c. Trækajak, pointer, på loftet: Hvis den ikke tilhører nogen kan den gives til Dan
Sprint.
d. Der er indkøbt 50m elastikker, som blev til 34 nye.
e. Katamaran er søsat, og fungerer problemfrit. Men der mangler havneplads. Vi søger
B og C pladser til båden, som koster mellem 4200-4600 kr. pr. Sæson.
f. Troels har købt ny kajak, og sælger sin gamle Nelo Vanquish III for 10.000 kr.
Bestyrelsen vil gerne købe den.
g. Ødelagt båd fra begynderdag smides ud. Vi har en erstatning.
h. De fleste af klubbådene er funktionsdygtige, takket være vores nye bådforvalter.
i. Gradering af både, så man kan finde lignende både, hvis ens normale kajak bliver
brugt.
j. Armeringstape er sat på klubbens turbåde.
11. Orientering om DKF mv.
a. Årsmøde: Neptun har foretaget lobbyarbejde i stedet for at holde et åbent oplæg
omkring manglende gennemsigtighed af DKFs økonomi, til årsmødet. Oplæg om at
være mentalt klar, som var meget inspirerende. Vi prøver at få foredragsholderen til
klubben. Et andet oplæg om ”memberlink” der er kontingentopkrævelse koblet
sammen med ”rokort”.
b. TCH mangler økonomisk grundlag.

c. Team Danmark har nye retningslinjer der betyder at DKF opretter
rækker for U14.
d. Dialogforum for vandaktiviteter på Amagerstrandpark: Alle
deltagere havde forskellige holdninger, og lige stort ønske om at dele dem.
Kommunen vil lave en kalender der viser alle begivenheder i strandparken.
12. Onsdagsmøde
13. Eventuelt

Mødeliste:
Dato
Mandag den 9. maj – kl.18
Mandag den 6. juni – kl. 18
Mandag den 4. juli – kl. 18
Mandag den 1. august – kl. 18
Mandag den 12. september –
18
Mandag den 10. oktober – kl.
18
Mandag den 7. november – 18
Mandag den 5. december – 18
Mandag den 2. januar – kl. 18
Mandag den 13. februar – kl.
18
Mandag den 13. marts – kl. 18

Mødeholder
Martin
Magnus
Malene (kan ikke)
Tim
Emil

Mødeleder
Axel
Martin
Lisbeth
Malene
Tim

Jesper

Emil

Lisbeth
Axel
Jens
Magnus

Jesper
Lisbeth
Axel
Jens

Malene

Jesper

