
Bestyrelsesmøde den 17. januar 2019 kl. 18-2030 i klubhuset 
  
Punkter/dagsorden: 
1. Valg af referent og ordstyrer. 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 8. oktober. 
3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Status begynderhold 2019, herunder status på holdkaptajner, instruktører, 
hjælpeinstruktører, KM-roning, velkomst til de nye medlemmer mm ved Alfred, Jens og Nils. 
5. Status og planlægning af udvalgsaften den 24. januar kl. 1800, herunder tilmeldinger, 
forplejning og opgaver ved Mette og Nils 
6. Opkrævning af kontingent og kajakplads (2. havkajak) for 2019 ved Alfred 
7. Udlån af klubhus til DGI til navigationskursus den 25. maj kl. 9-17 ved Jesper 
8. Møde med Marselisborg Lystbådehavn ved Jesper & Nils. 
9. Opfølg på hjemmeside herunder vedtægter, udvalgsformænd/udvalgsmails, datalov, 
referater. 
10. Forum/ny kommunikationslog 
11. Vedtægtskæmning 
12. Forsikringer på hjemmeside 
13. Infobrev til medlemmer om bl.a. generalforsamling, vedtægtsændringer, begynderhold, 
svømmehal mm. v/Jesper 
14. Dato for næste 2 bestyrelsesmøder ved Jesper (14. marts og xx) 
15. Evt 
 
Referat: 
Ad 1: Anders Byrial ordstyrer og Niels Hansen referent 
Ad 2: Godkendt 
Ad 3: Godkendt 
Ad 4: Tilmelding imponerende hurtigt og effektivt. Alt er fyldt op, og der er venteliste, som 
automatisk rykker folk op i ”køen”. Vi fik listen med aspiranter til begynderundervisningen. Vi 
har holdkaptajner: Mandag Randi, tirsdag Lene Jørgensen og onsdag Ole Siig. Og vi har et 
stort hold instruktører og hjælpere. 
Vi vil gerne have en undersøgelse/skema, hvor frafaldne kan anføre, hvorfor de melder sig ud 
af klubben, så vi kan få at vide, om vi kan gøre noget anderledes for at holde på 
medlemmerne. Nils Birkegaard vil gerne lave skemaet. 
Ad 5: Mette reklamerer på Facebook for vores fælles udvalgsaften, og 
bestyrelsesmedlemmerne kommer med forskellige tapas og drikkevarer. 
Ad 6: Der er styr på kontingenter og opkrævninger for kajakpladser. 
Ad 7: ”Udlånssammenfald” – huset er lånt ud til et andet DGI-arrangement. Jesper svarer 
dem. 
Ad 8: Jesper er inviteret til møde med havnefoged Thomas. Vi ved ikke, hvad det handler om. 
Ad 9: Datalov og referater går videre til næste bestyrelsesmøde. De andre punkter er klaret 
af. 
Ad 10: Vi skal finde en afløsning for Forum, som kan blive vores nye platform for fremtiden. 
Mette undersøger Katedralskolens system, og Nils tjekker hos Nappedam Kajakklub. 
Ad 11: Vedtægtskæmning: Vedtægter og gamle referater/beslutninger skal bringes til at 
harmonere. Alfred, Lene Rasmussen og Kirsten kæmmer. 
Ad 12: Alfred følger op med nyhedsbrev til medlemmerne om vores forsikringsforhold. 
Ad 13: Jesper laver medlemsbrev om punkterne. 
Ad 14: Næste møder er 14. marts og 9. maj, begge dage klokken 18. 
  
Punkter til næste møde: Hvilke fester og grillaftener skal vi arrangere eller opfordre til? 
Jens Danielsen medbringer kage (altså kun til bestyrelsesmødet). 
 


