
Referat	af	bestyrelsesmøde	den	20.	juni	2016	kl.	19:30	i	Skjold.	
Tilstede:  

Fraværende: Bente 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt 

 

2. Valg af ordstyrer. 

Mille 

 

3. Årshjulet. 

Juni måned –  

Sommerfest – Sankt hans aften grilles i stedet. 

Jubilarer til Killingefesten er inviteret. 

Killinger skal inviteres til planlægningsmøde 3. august – Er lige på trapperne og sker via Rosport, Mail 

og Facebook. Festen er d. 20. august. 

Prisen sættes til 100 kr. Resten af udgiften dækkes af baroverskud og klubkassen for at gøre 

killingefesten til et attraktivt medlemsarrangement. 

  

4. Nyt fra formanden 

Udlejning – Kaffe & Kage arrangementer 500 kr. Max. 25 personer. Står selv for rengøring. Ikke større 

madlavning. Udlejningsbrikker skal kodes så de kun gælder til til hoveddøren. 

Firmaarrangementer. Der er et event 24. juni, hvor 2 instruktører deltager. 

Udlejningsspærring:  

17. september 2016 Klubkaproning og grill 

30. oktober 2016 standerstrygning 

2. april 2017 standerhejsning 

25. maj 2017 Stuckmannsparken 

10. juni 2017 Sommergriller 

23. juni 2017 Sankt Hans grilning og roture 

26. august 2017 Killingedåb 

16. september 2017 Klubkaproning og grill 

28. oktober 2017 Standerstrygning 

 

Ønsker fra ungdomsafdelingen:  

Frederikke skal have nøgle til bestyrelseslokalet. Arne tjekker op på nøgler og henter gamle hjem. Alle i 

bestyrelsen skal have nøgle til både lokale og skabene. 

Et bordtennisbord til brug når det er dårligt vejr. Erik sørger for indkøbet.  

Lotteri – klubben får 9 kr. pr. solgt lodseddel. 

 

Mail adresser i klubben og bestyrelsen: 

Mails skal besvares både fra bestyrelsesmedlemmer og div. udvalg på one.com. Formanden altid på som 

cc: 
Kørepenge: 



Kørepenge afregnes efter statens laveste takst, når der er aftalt at der udbetales kørepenge. 

 

5. Nyt fra næstformanden. 

Aktiv i udvalg (div. Mails og hjemmeside): 

Helle arbejder videre på sagen 

 

Adgang til hjemmeside. Kender folk bruger-id og adgangskode?: 

John beder Jens Peter om login til bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Killingefest – udmelding? Seniorer: 

Blev taget under tidligere punkt. 

 

De nævnte punkter forventes færdige til næste bestyrelsesmøde 

 

6. Nyt fra kassereren. 

Status på kickstart:  

Der er ca. 10.000 kr. tilbage, men der er uvished omkring indkøbet af børnekajakker. John tjekker op 

på sagen hos Inge og Jens Peter. 

 

7. Nyt fra kajakchefen. 

Positiv medlemskrise: 

Der er nu 72 kajakroere – 50 aktive. Der er underskud på havkajak. Sprayskørts er slidte og der 

mangler generelt udstyr. John og Erik kigger finanserne igennem. 

 

Mille laver oversigt over ønsket udstyr og undersøger også mulighederne for dækning gennem fonde. 

 

Et kajakkursus koster 1.800 – et rokursus koster 500 kr. Der bør være mulighed for at have nogle 

udlånsvåddragter. Mille laver en efterlysning blandt kajakkerne for brugte dragter. 

 

Instruktør på sidste kursus har ikke fået honorering. John tager en snak med Inge og Jens Peter om 

håndteringen. 

 

Det overvejes om der skal indføres midlertidigt stop for tilgangen. 

 

8. Nyt fra rochefen. 

Sankt Hans – Der kræves ikke tilmelding, ud over salat tilmelding. Man kan kun salattilmelde sig i 

klubben. 

 

Svømmeprøve – Der udsendes 14 dages varsel og derefter udstedes roforbud. 

 

Turmøde for næste sæson så der arrangeres fælles roture. 

 

Der er mangel på instruktører – Arne laver opsøgende arbejde. 

 

Løn til ungdomstræner til det kommende år. Der skal udarbejdes budget for 2017 snarest mulig. 

 



9. Nyt fra sekretæren. 

Manglende svømmebevis: 

Blev taget under tidligere punkt. 

 

10. Emner til næste møde. 

Gymnastiklærer til seniorgymnastik. 

 

11. Eventuelt 

Bestyrelsen skal have set på rengøringskontrakten, da der ikke er tilfredshed med rengøringen. 

Brevpapiret skal rettes så det fremgår at Skjold er medlem af Dansk kano og kajakforbund. Arne ser på 

sagen. 

Roprotokol har det med at fryse – John skal se på sagen. 

Medlemslisterne skal opdateres så kontingentoplysningerne passer. 

Oprydning på facebooksiderne? 


