Maribo Kajakklub
Mødegruppe:
Dato: 4. April 2017

Bestyrelsesmøde no. 3 – 2017
kl. 18.30 – 21.00

Sted:
Deltagere:

Maribo Kajakklub
Gorm Serup (GS) - Bjarne Ringsing Nielsen (BRN) - Yvonne Knudsen (YK) Ida Linden-Andersen (ILA) - Finn Larsen (FL)
Christian Alsbæk (CS) – Anders Ege Olsen (AEO)
Jan Wandy Pedersen (JWP)
15.04.2017 – (10 dg)
10.04.2017 – (5 dg)
Kommentar/beslutning/opgave
Ansvarlig
Bilag nr.

Afbud:
Referent:
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:
Nr. Punkt
1
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Godkendelse af dagsorden

Beslutninger

Dagsorden godkendt, resten under eventuelt
resterende referater kommer på memberlink

GS

Konstituering mm
Forretningsudvalg: GS–BRN–AEO + CA (tilforordn) GS
Ekstra-ordinær Generalforsamling: d. 8. april 2017
Regnskab mangler endnu – en løsning er undervejs
GS-FL-JWP
Eneste punkt på dagsordenen; regnskabet for 2016
Baneudvalget vedr. Rosportsanlægget:
Frank Jørgensen – Jan Weichel – Boye Jørgensen –
Jan Wandy Pedersen + tilforordnet: Finn Larsen og
John Jørgensen – uændret udpegning
Brugergruppen for Naturpark Maribo-Søerne:
Klubbens repræsentant Jan Wandy Pedersen – uændret
Friluftsrådet: Storstrøm Kredsen, dækkende Lolland,
Guldborgsund og Vordingborg Kommuner
DKF-repræsentant: Jan Wandy Pedersen – uændret
DKF-møder: klubbens repræsentanter er formanden
(GA) og næstformanden (CA)
Sportsråd Lolland: klubbens repræsentanter her:
formanden (GS) og næstformanden (CA)
Finn Larsen sidder her i bestyrelsen og Jan Wandy
Pedersen er normalt dirigent til deres Repr.møde
Jobbeskrivelser i klubbens bestyrelse:
Der kigges på evt. omrokeringer af jobopgaver i.f.m
diverse nyvalg til bestyrelsen.
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Aktiviteter

Nordic Open: lørdag d. 6. maj kl. 13,00
Instruktion kl. 11,30 – FL arbejder med stævnet
Indbydelser udsendt via DKF
Maribo-Regatta: weekendrn d. 20.-21. maj
Indbydelser udsendt via DKF, reduktion i løbsantal,
marathon-løbet er droppet, fast startgebyr pr. deltager
Regatta-udvalg nedsat: GS-FL-BRN-JWP-KS+Hans
næste møde: mandag d. 8. Maj kl. 18,00
Knuthenborg-Sprint: Lørdag d. 1. juli
FL arbejder med arrangementet i samarbejde med
Hvidovre omkring Dan-Sprint søndag d. 2. Juli
WM-marathon/udtagelsesløb: lørdag d. 12. august
Klubben har sagt ja til at stå som arrangør af et mindre
udtagelsesløb til WM, såfremt DKF har brug for det
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Indslusning / bredde:
Kajakskoler: – planlagt 3 stk. x 15 deltagere i 2017
den første er åbnet for tilmelding på nettet sammen
med betaling også på nettet
Indslusning / kap:
Indslusning for børn: er også netop åbnet på nettet
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Udvalgene

Unge/idræt:
Det meste af sæsonen er planlagt med plads til
ændringer/justeringer/tilføjelser løbende
Motion/bredde;
Der er planlagt et program for aktiviteter for bredden
og med muligheder for noget fællesroning
Programmet/tilbuddene vil løbene blive opdateret

BRN

Instruktør-systemet: er under forandring og EPP bliver
gjort til IPP og skal være på plads senest 2020 (DKF)
Elite:
Det meste af årsprogrammet er på plads, også her
mulighed for løbende justeringer
Udvikling:
Et par ting i støbeskeen, forslag og ideer findes
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Beskrivelser

Busregler:
Der skal arbejdes på et sæt nyreviderede regler og en
samling af nødvendige oplysninger til bus-bogen
forslag udarbejdes til efterfølgende godkendelse

JWP

Sikkerhedsregler:
Der skal arbejdes på et sæt nyreviderede regler
omkring sikkerhedsbestemmelser for klubbens roere
under skyldig hensyntagen til DKF`s regler
forslag udarbejdes til efterfølgende godkendelse

JWP

60-års Jubilæum:
Klubben fylder 60 år søndag d. 28. maj 2017
Det markeres onsdag aften d. 24. maj i.f.m. klubaften
Og en tak for hjælpen til maribo-regatta
GS/BRN forsøger at udvide kredsen omkring arrangementet og arrangør-rollen. BRN undersøger om
helstegt pattegris kunne være en mulighed
FL/JWP sørger for indbydelser
Jubilæums-skrift:
Det vurderes lige at der er energi og kræfter til i løbet
af sæsonen 2017 at skrive klubbens 60-årige historie,
mens der endnu er nogen, som kan huske det meste;
måske bare et lille jubilæums-skrift til efteråret
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Diverse
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Diverse muligheder for tiltag / action / ønsker:
Grejbank: FL oplyste om evt. muligheerd for en
grejbank bag ny bådehal i.f.m. projekter i Naturlandet
Lolland-Falster, som der er arbejdet på
Køleskab: Nyt og bedre køleskab i køkkenet
Tagplader: Nogle tagplader skal udskiftes (B6)
Varmt vand: vi skal kigge på om vi kan opnå noget
mere og billigere varmt vand (varmeveksler ell. lign.? )
Handicap-race: aftalt af reglerne for handicap-race
2017 bliver efter bedste tid 2016 tillagt 7,14 %
start: onsdag d. 03.05 kl. 18,30 – slut onsdag d. 20.09
Pagajer: behov for ca. 10 pagajer til børn og kvinder
JWP
Redningsveste: ansøgning til Tyg forsikring om veste
til børn og unge; 40, 50, 60 og 70 kg
Værdiskab: nøgle no 2, 8, 13, 14 og 15 mangler ! (øv)
18-04-17

Forslag til salg af bådemateriel:
1 stk. K1 Nelo Citrus
2 stk. K1 Elio Bull
1 stk. K1 Nelo +55F
2 stk. Elio børnekajakker
2 stk. Vajda børnekajakker
1 stk. Nelo kap kajak
1 stk. Nelo
I alt 10 stk enerkajakker sættes på salgslisten

FL

Nye ønsker til nyt bådemateriel:
4 stk. K1 Elio 51
4 stk. K1 Elio 55
2 stk. K1 Elio motion kap
2 stk K1 Sipra
ovenstående liste er ikke i prioriteret rækkefølge
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Næste møder

Næste best.møde: tirsdag d. 02. maj kl. 18,00
og tirsdag d. 05. juni kl. 18,00

sendt til: GS-CA-AEO-BRN-YK-ILA-FL
lagt på memberlink og sat op på klubbens opslagstavle
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