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1. Valg af referent og ordstyrer, Jens og Anders. 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14/8 2019  
OK – Mette følger op på rengøring (iflg referat fra sidste møde) 
3. Godkendelse af dagsorden - ok. 
4. Forberede generalforsamling. 
 a. Indkomne forslag – der er frist i dag 
 b. Udsendelse af dagsorden snarest v/Jesper 
Aflæggelse af beretning fra udvalg: Husudvalg: xx, Materialeudv.: Kim, Uddannelsesudv.: Ole Sig, 
Aktivitetsudvalg: Anders Ankerstjerne, Turudvalg: Susanne Jars, Webudvalg: Jens, Jakob, Jan 
c. Regnskab og budget v/Alfred - gennemgår regnskab 2018/19 og budget 2019. 
d. Dirigent og referent - DGI har indvilget i at stille med dirigent 
e. Vi forslår Mette Krøjgaard som referent. Alfred kontakter Mette. 
f. Kontingent: Vi indstiller at den holdes næste år 
g. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag indkommet 
h. Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter som er på valg og genopstiller: 
 Alfred på valg som kasserer 
 Niels Birkegaard og Mette Fryd som menige medlemmer 
 Anders som 1. suppleant og Kirsten som 2. suppleant 
 Revisor: Mikael Overgaard og Revisor suppleant: Jan Jensen 
Vedr. praktisk forberedelse af GF: Jens: kaffe/the, Randi: arrangerer kage, Mette: øl/vand 
5. Fordeling af kajakpladser ved Alfred 
Pga. manglede kajakpladser til nye brugere, blev der trukket lod blandt inaktive roere om fjernelse af kajak. 
Fire bestyrelsesmedlemmer mødtes den 10. september og trak lod om hvem der skulle afgive kajakplads. 
Fire medlemmer har valgt frivilligt af fjerne kajak og 2 måtte fjerne efter lodtrækning. Derudover er en ”to-
er” plads blevet taget hjem. De berørte er blevet bedt om at flytte deres kajak 
6. Kajakkøb v/Alfred - der er købt en Romani Excell og en Greenlander GT i Surfline i forbindelse 
 med udsalg. Klubben har sat to kajakker til salg. 
7. Svømmehal 2020 ved Alfred 
Alfred har booket tider i jan, feb, marts til medlemmer og i april til nybegyndere 
8. Status visionsmøde - punkt på næste møde. 
9. Status venskabsklub i Bergen v/Niels som har sendt en forespørgsel til Bergen, men har ikke fået 
 svar. Niels Chr. arbejder videre. 
10. Standerstrygning og Julefrokost 
Standerstrygning: 27. okt. kl. 13.00 – Niels Chr. er tovholder og Randi laver tråd på forum. 
Julefrokost: lørdag den 7. december kl. 18.00 – Randi laver tråd på forum 
11. Status på videregående havkajakuddannelse ved Anders 
Vi har kørt kurser nogle gange med god succes med 10-25 tilmeldte per gang. Klubben forsætter 
 forsøget og arbejder på at gøre det permanent. Deltagere har været blandet begynder/erfarne. 
12. Evt. Klubben har haft møde med havnen, som fremlægger ny perspektivplan for området   omkring 

vores klubhus. 
 Næste møder: 4. november 2019 og 8. januar 2020 - kl 18. 
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