Referat til bestyrelsesmøde tirsdag den 07.11.2017. Kl. 18
Version 2, med 2 tillæg fra TIM under økonomi.
Mødeholder: Rudy
Mødeleder: Jens
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2.
Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 09.10.2017
Vigga ikke stavet korrekt. Referat godkendt.
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3.
Beskrivelse

Opfølgning

Renovering af dommerbroer
Emil Holm finder dato.
Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti.
Gennemgang mv. sker til næste gang
Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4.
Endnu ikke ordnet. Jens følger op på Rene Hammers fremdrift
Maling af dameomklædning
Zofia og Amanda maler ved lejlighed. Status quo. Kasper følger op.
Reparer teltet, teltet slås op senest 14 dage før jubilæum
Lim og gaffatape er klar til foråret. Repareres næste gang telt slås op.
Båd- og pladsnummer, gennemgå system
Axel har ændret pladsnumre på alle enere, mangler nu kun toerne. Båd og
pladsnummer følges nu ad. Status quo. Jens laver opdatering på K1 og K2.
Nyt træktårn, søger om penge.
Ansøgninger sendt afsted – der ventes på svar.
Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur
2 Nye hjul klar til montering ved lejlighed. Pas på at låse ikke bliver bøjet i
forbindelse med portene lukkes.
Rengøringsdame til klubben
Holm forhandler færdig med firma.
Følgebåd
Tim snakker med interessenter (trænere m. fl.) og får udarbejdet beslutningsoplæg til
næste møde. Målet er få taget en endelig beslutning næste gang.
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4.
Økonomi
Økonomien ser fin ud. Et komplet overblik præsenteres til bestyrelsesmødet i december.
Der er søgt støtte hos Tårnby Kommune på 19.600kr. til træner og ungdomskurser
Klubben støtter Halloween-ungdomsaften med 4.500 kr.
Det besluttes at der ikke oprettes en løbende konto for ungdomstrænere.
Der udbetales støtte til Anton og Kristian for VM 2016 og EM 2017.
Emil Holm udarbejder oplæg til at udbetale støtte.
Der arbejdes videre med at finde en ekstern løsning til at håndtere kasserer-posten

Realiseret forbrug for 2017 skal være opgjort til næste bestyrelsesmøde så det kan sættes op
imod budgettet. Alle forslag til indkøb af materiel udstyr mv. skal ligeledes præsenteres,
således at indkøb kan blive realiseret i 2017.
Axel meddeleler at der stadig er problemer med folk der ikke vil betale.
5.
Medieansvarlig
Tim har skrevet rundt i klubben og efterlyst flere skribenter der gerne vil lave nyheder

6.

Ungdommen

Intet nyt.
8.
Idræt og andre idrætsaktiviteter
6 trænere har været på ”Træner 1” DKF-trænerkursus. Tilbagemeldingerne er positive.
Der henimod at få flere på ”Træner 2” DKF-trænerkursus.
Axel foreslår at der uddannes flere kajak-instruktører.
Der mangler stadig en idrætsleder. Bestyrelsen er enig om at det skal være en der ror kajak.

9.
Klublivet
Punkt springes over denne gang. Der har været megen snak til tidligere møder.
10.
Huset
Iflg. Jens er der stadig problemer med nøgler og låse.
Tagrenden ved gennemgangsporten i gården er utæt således at det drypper ned og malingen
falder af.
11.
Kajakker og udstyr
Sponsorteam har foreslået at købe børnekajak. Bestyrelsen siger OK.
Der er stadig en del reparationer.
Rudy kommer med forslag til hvordan kajakpolo-udstyr skal placeres. Rudy kommer med
forslag inden næste bestyrelsesmøde.
Rudy skaffer priser på kajakpolobåde til næste bestyrelsesmøde.
12.
Orientering om DKF mv.
Intet nyt.
13.
Onsdagsmøde
Fremover vil nyt til onsdagsmødet komme på første onsdag efter bestyrelsesmødet.
Lisa og Lya kontaktes for at høre om de fortsat vil være ansvarlige for onsdagsmødet.
14.



Eventuelt
Formand genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
Sekretær genopstiller ikke på generalforsamling 2018.







Idrætsleder mangler stadig

Vi skal have afklaret om der nogle kandidater til de 3 ledige bestyrelsesposter.
Hvis ikke, hvem kan være interesseret og kontakt til og afklaring med disse.
Alternativ job opslag på hjemmeside og opslagstavle.

Page Break

Ny revideret mødeliste:
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Mandag den 9. maj – kl.18
Tirsdag den 6. juni – kl. 18
Tirsdag den 8. august – kl. 18
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