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Referat bestyrelsesmøde mandag den 16.8.2021 kl. 18:30-21:00 
Deltager: John, Cay, Inge og Ulrich. Birte deltog online. Afbud fra Peter 
 

1. Cay ordstyrer og Ulrich og Birte referent 

 

2. Dagsorden godkendt 

 

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 14.6. mangler Peters mindretalsudtalelse vedr. adgang til klubbens 

IPP2 kursus. 

Ikke godkendte referater skal fremover lægges i dropboks 

 

4. Orienteringspunkter der følger op på referat fra 14.6. og bestyrelsesdagen 

a. Endnu ikke nyt fra Nivå (John og Cay), udsættes til næste møde 

b. Revideret indmeldelsesblanket? (John), udsættes til næste møde 

c. Forsimplende arbejdsgange til medlemsregistrering og opdateringer på hjemmeside mv 

(John), udsættes til næste møde 

d. Nyhedsmail (generalforsamling mv)? 

John indkalder senere denne uge sammen med en nyhedsmail 

 

e. Ulrich orienterede fra Husudvalget  

Vandskaden: VVS har foretaget er foreløbig reparation. Per Frandsen konstaterer råd i 

parketgulvet under linoleum. Der søges om forsikringsdækning for rørskade i skjulte rør og 

følgevirkninger deraf. John er inddraget og holdes orienteret. 

Kajakskuret: Per har d.d. rykket Gefions tømrer for opstart 

Lys i omklædningsrummet fungerer nu! 

Gadedørstrappe: Der er målt op til ny belægning. Sendes til firma for tilbud. 

John aflæser vand og gas 

 

f. De 3 turkajakker i stativet ved vandet (Peter) Udsættes til næste møde 

I kommende nyhedsmail vil John oplyse hvad begrebet ”Skade” og ”Skadede kajakker” 

indebærer. 

g. Wildernes-kajakkerne Marty og Melman (Peter) Udsættes til næste møde 

h. Inge efterlyste at nogen tager ansvar for motorbåden. Ulrich foreslog at båden sælges. Det er 

i hv.f. nødvendigt at uddanne enkelte til at betjene båden. John går videre med det.  

 

i. John har tilmeldt os Spring for Livet i Nørrebrohallen den 9. sept. med et infobord. Ulrich 

deltager i kommunens infomøde herom onsdag d.18.august. Det vil være godt med en 

aktivitet, fx 2 ro-ergometre ligesom sidste år. Vi regner med at kunne aktivere folk fra 

seniorgruppen i aktiviteten. 

Sammenhængen med §79 og Kbh.s kommunes støtte er helt central her. 

John mener vi skal nedsætte et seniorudvalg og at én fra bestyrelsen kan deltage her. 

Udvalget skal have fokus på aktiviteter målrettet 60+ gruppen med åbenhed for andre 

aktiviteter i klubben. 

 

j. Oprydning i bestyrelseslokalet mangler stadig. Første fase bliver at bede bl.a. Michael 

Sommer tage stilling til diverse effekter, som vi ønsker fjernet fra bestyrelseslokalet.  

Personer som har kendskab til klubben bør involveres i den videre oprydning: Inge, John, 

Erik, Arne, Steen m.fl. 
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k. Udkastet til velkomstmail rundsendt den 14.8. sm. m. dagsorden blev diskuteret. Alle kan 

komme med rettelser. Karin Askgård inddrages. Birte er tovholder og medbringer til næste 

møde. 

 

5. Generalforsamling den 8. september 2021 

Opgaven som rochef blev drøftet mhp at motivere og rekruttere ny rochef.  

Birte kontakter kajak-roere, som vi tror og håber vil påtage sig opgaven som kajakchef enten alene 

eller delt mellem sig.  

Der er styr på det formelle: regnskab, budget, beretning og dirigent. Medlemmerne står for det 

praktiske: opstilling/oprydning af stole og borde. 

Bestyrelsen mødes kl 17 for den sidste forberedelse af GF, hvor der indtages et beskedent fælles 

måltid  

 

6. Huskeliste fra Inge blev ikke behandlet p gr a tidsmangel  

a. Hvem vil være ansvarlig for bestilling af guld/sølv årer  

b. Hvem er eller kan være ansvarlig for vedligeholdelse/reparation/udskiftning af 

træningsmaskiner og romaskiner? 

c. Har Ann Britt og Mikkel afleveret nøgler? 

d. Opdatering af Skjolds bådeliste (Er AnnBritts kajak fjernet?)  

e. Opdatering af leverandørliste i dropbox? Hvem gør? (Husudvalget?) 

 

 

7. Inriggerroning – ikke behandlet 

 

8. Kajakgruppen – ikke behandlet 

 

9. Fest – sensommer/killingefest 

a. Mødet med killingerne var vellykket, forholdsvis velbesøgt og med relevant feedback på 

klubbens introduktion af nye 

b. Henrik Linnemanns skrivelse er videreformidlet til bestyrelsen. Den føromtalte 

introduktionsskrivelse til nye medlemmer (pkt. 4 k), som er under udarbejdelse, vurderes at 

kunne imødekomme hovedpunkterne i den relevante kritik.   

c. Det praktiske i forbindelse med dåbsaktiviteterne på og omkring pontonen vurderes at være 

på plads og i orden. Killingefesten bliver i år realiseret med et italiensk tema. 

 

10. Vinteridræt (Inge) er i det store og hele ved at være på plads. Som et nyt initiativ forsøges at lade 

yoga erstatte zumba, som er det tilbud, der har mindst tilslutning. En oversigt over 

vinteraktiviteterne er under udarbejdelse v. Inge. 

 

11. Evt. 

Bestyrelsesmødet den 6. september aflyses. 

 

 

 

Kommende møder: 

 13. september 

 4. oktober 

 1. november 

 6. december 
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