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Bestyrelsesmøde referat fra 25/3, 2020 
Tilstede: Kirsten, Alfred, Jesper, Jens, Mette, Nils, Niels & Randi.

Dagsorden: 
1 Ordstyrer og referent 
2 Coronasituationen 
3 Instruktionsudvalget 
4 Status instruktørkurser 
5 Grejrum 
6 Info fremadrettet 
7 Næste møde 14/5 
8 Evt 

Referat: 
1. Ok, Jesper og Randi. 

2. Corona. God fornemmelse for at klubmedlemmer overholder vore påbud for ‘ikke-anvendelse’ af 
klubhus. Niels skriver til SUP at de ikke kan låne huset. Corona vil evt påvirke klubbens økonomi for 
dette år, hvor meget, det har vi allerede en idé om og det er noget vi kan komme os over. 

3. Begynderundervisning. Instruktionsudvalget har holdt møde om strategier ifbm afholdelse af årets 
begynderkursus, som normalt starter i midtapril..der blev set på 3 strategier. Uanset hvordan coronaen 
den udvikler sig - flader den ud, kan vi måske starte i starten af maj..bliver påbuddet forlænget efter d 
13. april..så må vi se på at udskyde starten et par uger..og går det helt galt kan vi evt blive nødt til en 
drastisk beslutning. Foreløbig følger vi begivenhedernes gang. Nils skriver en status om vor beslutning, 
til kursusdeltagerne snarest. 

4. Instruktørkursus. Kurset for klubmedlemmernes instruktører den 4.-5 april er aflyst. Deltagerne er 
adspurgt og velvidende om ny dato den 24.-25. april. Vi holder indtil videre fast i denne, og er klar over 
at datoen kan rykkes længere ud..der findes lignende kurser i DGI længere henne på sæsonen, som vi 
kan hoppe på om nødvendigt. 

5. Grejrum. Klubbens grejrum blev ikke helt færdigt ved arbejdsdagen og er gået lidt i stå. Vi vil prøve at 
få én mand ad gangen ud i klubben og lægge de fliser, som skal på derinde. 

6. Info til klubmedlemmer. Vi har skrevet ud til klubmedlemmerne på vore portaler i tråd med 
sundhedsmyndighedernes påbud mod smittespredning af coronavirus. Vi følger nyhederne og vil følge 
op overfor klubmedlemmerne, når der sker ændringer, som har betydning for vores kajakklub og dets 
virke. 

7. Næste bestyrelsesmøde er den 14/5. Foreløbigt pkt.: Aktivitetsudvalg. Jens medbringer ÆGTE kage! 

8. Evt. - intet. Tak for et godt virtuelt møde. 

Ref. RTH.


