Referat Maribo Kajakklub
Mødegruppe:
dato: 02.05.2017

Bestyrelsesmøde no 4 – 2017
kl. 18.00 – 20.30

Sted:
Deltagere:
Afbud:
Referent:
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:
Nr. Punkt
1.
Dagsorden

Mødelokalerne Maribo hallerne, Hal 2
Gorm Serup (GS) Yvonne Knudsen (YK) Finn Larsen(FL) Bjarne Ringsing Nielsen
(BRN) Ida Linden Andersen (ILA)
Anders Ege Olsen (AEO) afbud – Christian Alsbæk (CA) ikke mødt
Jan Wandy Pedersen /JWP)
10 dage (12.05)
5 dage (07.05)
Kommentar/beslutning/opgave
Ansvarlig
Bilag nr.
Godkendt, resterende emner tages op under pkt. 5
GS

2.

nyt fra formanden:

GS

Maribo Roklub inviterer til motionsstævne (50+)
for roning/kajak lørdag d. 19.08 med forhåndstilm.
d. 03.07 (nok også 40+ og 45+) tovholder BRN

BRN

henvendelser vedr, kontingent besvares af GS/BRN

GS/BRN

vinterbadere: en drøftelse af kontingent: 5 x 200 kr.

GS/BRN

tyveri fra omkl.rum/sportstasker
de nye små værdibokse er ok til værdisager, men
sko, tøj og tasker kræver nogle store bagagebokse,
GS arbejder videre med et projekt med 18 bokse til en
pris af 14.000 kr. – evt. placering i depotrum/kontor

GS

en generel ønskeliste kunne tages op på et fællesmøde
med Vennerne, hvor begge bestyrelser kunne mødes

GS/FL

Beslutninger

Formanden deltager i et møde d. 01.06. i Boldklubben
vedr. et muligt projekt, som kunne have interesse
3.

Økonomi

klubbens økonomi er presset, specielt i første halvår
ny K2: 29.000 kr. betalt af klubben – KC overfører

FL

sponsorer: opkrævning af skiltereklamer/busreklamer

JWP

Bådesalg : der arbejdes med sagen, 8 stk. i alt til salg

FL

1.4

Muligheder for indtjening : Turistkontoret har spurgt
Ind til efterspurgte events/aktiviteter i kajak på søen
KC økonomi kører som et selvstændigt regnskab og
på en selvstændig bankkonto
Gennemgang af oversigt /budget 2017 og budget 2018
Talentpulje 2017 til 7 roere
Undervisnings-honorar bortfalder i klubben
TL 3 i Tjekkiet 10-12 roere – rest TL i Kbh.

FL/JWP
FL
FL
FL
FL

Klubtøj : ikke plads i budget til klubtøj fremover,
mindre lager af stroptrøjer, ca 20-25 stk XL + Small
Fremover må denne opgave ligge i klubregi
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1.8 – 1.9
1.11
1.12
1.10

Planlagt trænerskifte i KC 01.08 udsættes lidt
FL
FL fortsætter frem til 01.10, hvis det bliver nødvendigt

1.13

Sponsorroning søndag d. 07.05. kl. 09 – kl. 12
Spisning lørdag aften for roere/ledere på Victoria (tak)
Overskud til K2 Cinco XXL, samt træningslejr

1.3
1.2

FL
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4.

Diverse udvalg mm

Grejbank / Naturlandet Lolland-Falster
FL gav en kort gennemgang af et muligt projekt
mindre træhus bag ny bådehal – evt. ny flydebro
3 mulige placeringer; Guldborgsund Havkajakklub –
Maribo Kajakklub – Nakskov Skibsværfts Roklub
Nakskov er nyt medlem i DKF,
En information om EPP2-niveau / instruktører
Jubilæum: klubben fylder 60 år d. 28.05.2017
afvikles som en reception onsdag d. 24.05 kl. 19,00
med grill efter handicap og også med tak for hjælp til
Maribo-Regattaen.
Forv. deltagerantal: ca. 130
Drøftelse af æresdiplomer / æresmedlemskaber
Der arbejdes på i løbet af året af skrive de 60 års
historie om klubben, mens nogen endnu kan huske
Der udsendes invitation til relevante personer
Indkøb til denne aften varetages af BRN
Indslusning / unge
Startes op 04.05
Victor Weichel hjælper med træning af nye TI/TO
Mulighed for efterfølgende kaproning: Ma/On/Fr/Lø
Der vil være plads på DKF`s trænerkurser

JWP/FL
BRN
FL

1.7
1.5

Sommerferieaktiviteter
Planlægning af disse er i gang

FL

1.6

Skoleroning
Valgfag med kajak på programmet
Ansøgning/planlægning undervejs

FL

1.6

Kajakskole
Kajakskole 1 : 7-8 tilmeldte p.t.
Kajakskole 2 : 2 tilmeldte p.t.
Kajakskole 3 : 1 tilmeldt
Vi skal nok booste/udbrede kendskabet til no 1 og 2
Robaneanlægget
Der startes op i uge 19, der er 2 baner, som skal rettes
op / repareres. Kommunen slog siv og skar wirer over
Nordic Open Marathon : 06.05.2017
Der er ca. 80 tilmeldte, skal bruge et par stykker til
hjælp. HSN/JWP dommerbord – GS overbæring mm
ILA tager køkkentjansen
der rykkes for sand til Familiebadestranden
vendebøjer – målbøjer – startbøjer – instruktion –
følgebåde – overbæring – præmier – presse - mm
Maribo-Regatta : 20.-21.05.2017
Der udarbejdes en to do liste / huskeliste
Næste møde i udvalget (GS-FL-HSN-JWP) 08.05
Knuthenborg Sprint : 01.07.2017
Der kommer en plakat, og løbet lørdag hos os og om
søndagen er det i Hvidovre, næsten samme koncept
Det er selvfølgelig lidt ærgerligt at Silkeborg har
programsat deres Silkeborg-Regatta til også 01.-02.07
Klubhus / Grund / mm
Græsset – JJ sørger for nye knive til klipper (700 kr)
Sivslåning stoppet p.g.a. reder med blishøns-æg
Brædder: på terassen er indkøbt til en ny bro
Køleskab i køkkenet burde udskiftes
Toilet er blevet repareret
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FL

BRN

FL
FL/JWP
1.1
HSN/JWP
GS/ILA
JWP
FL
FL
JWP
GS/FL/JWP

FL

JJ
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5.

Supplerende pkt. 5

VT-rum: oprydning, det er vigtigt at vægte bliver lagt
på plads efter endt brug og drikkeglas kommer ud i
køkkenet efter endt brug – en opgave for alle

ALLE +

Extra motorbåd : HSN har valgt at placere sin egen
jolle hernede i klubben, således at vi kan låne den
klubben har motoren, som lige skal have et syn
Booking af klublokaler mm online booking fjernes
og BRN vil fremover være ”udlejer” og bogholder på
denne opgave

GS/
BRN

Toilet : Der har udefra været et ønske om adgang til
klubbens toiletter, når der er gæster i området og på
Familiebadestranden, og vores bud er fortsat at hvis
der er åbent i klubben og man spørger, så kan man
bruge vores to toiletter
Der vil sandsynligvis igen i år blive opstillet en lejet
kommunal toiletvogn ved stranden
Bus reglerne er ajourført, lægger i bussen, hænger på
opslagstavlen og er at finde på hjemmesiden
Redningsveste: der er ansøgt TrygFonden om nye
redningsveste til ungdom (3 x 8 stk)

jwp

jwp

Forsikringer: der indhentes tilbud på alle klubbens
forsikringer hos Gjensidige (ny DKF-partner)
klubhuset, løsøre (herunder kajakker) og transportforsikring, forsikring på begge bådtrailere og båden

JWP

Sikkerhedsbestemmelserne: forslag er under revision

JWP

Voldsag: en gammel voldsag blev lige endevendt igen
6.

Næste møde
Tirsdag d. 6. Juni kl. 18,00 i klubben

ALLE
JWP
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