REFERAT - Maribo Kajakklub
Mødegruppe:
dato: 06.06.2017

Bestyrelsesmøde no. 5 – 2017
kl. 18.15 – 21.15

Sted:
Deltagere:

Klublokalet – Maribo Kajakklub
Gorm Serup (GS) Anders Ege Olsen (AEO) Yvonne Knudsen (YK)
Bjarne Ringsing Nielsen (BRN) Ida Linden Andersen (ILA)
Christian Alsbæk (CA) – Finn Larsen (FL)
Jan Wandy Pedersen (JWP)
14 dage (20.06)
8 dage (14.06)
Kommentar/beslutning/opgave
Ansvarlig
Godkendt, evt.resterende emner tages op under pkt. 6

Afbud:
Referent:
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:
Nr. Punkt
1.
Dagsorden
2.

Evalueringer

NORDIC OPEN – 6. Maj
afvikling mm – ingen bem.
BRN: evt. måske lidt mere køkken/kiosk fremover
SPONSOR-RONING – 7. Maj
afvikling mm – ingen bem.
en GS-tanke – måske skulle man invitere sponsorer,
selv om det nok er de færreste, som ville møde frem
MARIBO-REGATTA – 20.-21. Maj
holdledermødet fredag aften - godt med lidt service
lørdagens løb og søndagens løb – ingen bem.
GS: ærgerligt med dårligt vejr (blæst) lørdag og
uheldigt med at hele to følgebåde ude af drift, vigtigt
at sikre sig følgebåde og en bedre styr på bemanding
og instruks om de skal forsøge at undgå at lave bølger
præmier – faciliteter – området – bespisning, mm
BRN mente at det i år var den bedste som arrangør og
det var godt med forældrehjælp, selv om der dog er
plads til forbedringer og flere til at hjælpe
GS mente at det måske var bedre med flere gaver og
lidt færre medaljer (godt med de gratis præmier)
Måske skulle man overveje at tilbyde aftensmad
lørdag aften mod bestilling
Økonomi – AEO oplyste at alle klubber har betalt
startpenge, flot omsætning i køkken/kiosk – der
mangler et endeligt slut-regnskab på regattaen
BRN mindede om at alle roere, hjælpere og officiels
havde spist lørdag/søndag og at mange drikkevarer var
forblevet på lager til brug for jubilæum om onsdagen
60-ÅRS KLUBJUBILÆUM – 24. Maj
afvikling – aftenens forløb – taler – gaver
perfekt aften – tak fra GS til tovholdere
der er udarbejdet en gaveliste, ophængt på tavlen
og lykønskningskort hænger også på tavlen
der er sendt takkebrev til gavegiverne
AEO oplyste at alle 3.300 kr. var gået ind på klubbens
konto, derudover nyt materiel (5 pagajer og 1 kajak)
samt en del andre ting, - se listen
bespisning – bådedåb – klubbens 60-års historie
rigeligt med mad, ca. 110 deltagere, købt ind til 150,
ILA manglede sodavand, der var dog 60 ekstra fra FR
JWP overvejer at nedfælde klubbens 60-års historie,
mens nogen i klubben endnu kan huske de fleste af de
60 år, og at evt. arkivmateriale derefter afleveres på
Lokalhistorisk Arkiv. Påtænker en sandsynlig
udgivelse sidst på året (jubilæumsåret 2017)

Bilag nr.

3.

Aktiviteter, igangværende

Handicap-race 2017
nye regler – flere deltagere – onsdagsaftner
virker fint med de nye regler (alle er OK-tilfredse)
plads til flere deltagere, der skal gøres lidt reklame for
disse onsdagsaftner på kajakskolen
onsdag d. 05.07 er GS starter/tidtager (jwp-ferie)
Kajakskoler - tilslutning – afvikling
Hold 1 og hold 2 slået sammen = 11 deltagere
Hold 3 starter senere
Aktiviteter m/Handelsstanden / Torvet
Hjælpere – det er Frank Jørgensen, som er tovholder,
behov af og til for lidt hjælpere til opgaven
OK-SuperBrugsen – aktiviteter
Det er Torben Ebbe, som her er tovholder
Træning i KC – information v/Finn Larsen
FL havde fremsendt en længere information, som gav
en længere gennemgang af det fremsendte skrift

4.

Aktiviteter, kommende

Sct. Hans aften i klubben – fredag d. 23. Juni
kl. 19,00 : grill – årets heks – ildregatta
GS sender indbydelse ud via memberlink
BRN sørger for drikkevarer/salat og grill
man medbringer eget kød til grillen
årets heks : flere kandidater (BRN-JWP udvalg)
ildregatta – GS sørger for fakler mm
Knuthenborg Sprint – lørdag d. 1. Juli
Finn Larsen er tovholder, skal bruge et par hjælpere
Placering Klostersøen ? – eller v/klubben ?
Afhængig af vind og vejr samt søens vand
Hvidovre har Craft Sprint søndag d. 2. Juli
De to arrangementer har fælles indbydelse/økonomi
GS mente at det var ærgerligt at DKF efterfølgende
også havde sagt ja til Silkeborg og deres regatta til
afvikling samme weekend
Mulige klubaftner m/grill – følgende onsdage i spil:
Onsdag d. 21.06 : efter DM-marathon (Vallensbæk)
Onsdag d. 28.06 : efter EM U18/U23 (Serbien)
Onsdag d. 19.07 : efter EM Sen. (Bulgarien)
Onsdag d. 02.08 : efter WM U18/U23 (Rumænien)
Onsdag d. 09.08 : efter NUM U16/18/21 (Silkeborg)
Onsdag d. 30.08 : efter WM Sen. (Tjekkiet)
Onsdag d. 06.09 : efter DM-sprint (Bagsværd Sø)
Onsdag d. 20.09 : efter Olympic Hope (Tjekkiet)
Vi forsøger at lægge os fast på 2 onsdage m/grillparty:
Onsdag d. 16.08 : kl. 19,15 : Grillparty
Onsdag d. 06.09 : kl. 19,15 : Grillparty
Klubben sørger for grill, salg af øl/vand/vin, og salat til
20 kr. pr. deltager, man medbringer eget kød/pølser
Evt. Maribo-Marathon lørdag d. 12. August
DKF: evt. WM-udtagelse – tovholder Finn Larsen
datoen forbliver stående i vores kalender iflg. FL
Dalsland-Marathon / S – lørdag d. 12. August
en 7-8 deltagere fra klubben, fra lørdagen før til
lørdag d. 12. August, hvor løbet finder sted
camping og/eller hytter i området – fælles lejr

Maribo Roklub – rostævne lørdag d. 19. August
indbydelse til både robåde og kajakker på LollandFalster, - for ”voksne” seniorer
5.

Økonomi

Klubbens økonomi p.t.
herunder kontingentopkrævninger første halvår
nye opkrævninger her for andet halvår skal finde
sted tidligt omkring d. 01.07.2017
p.t. bankbeholdning iflg. AEO ca. 35.000 kr,
klubbens kassekredit udløber nu
GS-BRN-AEO holder separat møde omkring
medlems-lister og kontingentopkrævninger mm
Salg af 3 kajakker til Lemvig: 5.000+2.000+2.000

6.

Diverse

Tyveri fra omkl.rum
værdiskab:Vi har fået værdiskab til små værdisager
der mangler dog desværre allerede nu 6 nøgler:
no 1 – no 3 – no 7 – no 8 – no 11 – no 13
efterlyses – skabslåger står åbne om natten
garderobeskab: nyt skab m/ 9 rum til store ting,
Pris 700 kr. samt egen lås, skal være tømt om natten
Ved retursalg refunderes beløbet af klubben, således
at ejerskabet på et tidspunkt er klubben (tidl. privat)
fremtiden: vurdering omkring et elektronisk nøgle system og måske også video-overvågning
Øvrige emner
Klublokale booket lørdag d. 24.6 (bryllup) klubben
har Sct.hans aften i klubben fredag d. 23.6, så der kan
ikke dækkes bord før meget sent fredag aften
GS tager kontakt til lejer omkring dette
Kanoudlejning pris 200 kr. pr. dag / pr. cano
incl. padler, veste / eget ansvar / max 3 p. / minus
alkohol / MobilePay: 21629802
Salg og køb af klubtøj til klubbens medlemmer vil
fremover være en opgave for klubben og ikke KC
Træ væltet ud i åen og spærrer for den fri sejlads,
jwp tager kontakt til vandløbsmyndigheden (komm.)
Sommerferieaktiviteter 2017 er planlagt i klubben:
i ugerne 26, 30, 31 og 32, ma-ti-on-to, kl. 09,30-12,00
Finn Larsen er tovholder, men satser på lidt hjælpere
Dommertårn flyttes væk fra søkanten og ind til huset,
således at det er mindre synligt fra søsiden (jwp)
ref. JWP
herefter forlod referanten mødet, og ILA tog over
Plæneklipper den gamle er brudt sammen
reparation/pris: ca. 3.000 kr. – en nyere brugt 6.000 kr.
Finn Larsen/John Jørgensen får mandat til at beslutte
ILA sørger for besked til FL/JJ
Diverse

7.

Næste best.møde

Næste bestyrelsesmøde(r)
fastlæggelse af dato(er)

