Aarhus Havkajakklub 2020

Bestyrelsesmøde referat fra 29.04.20
Tilstede: Alfred, Nils, Niels, Jens, Mette, Kirsten, Jesper, Anders, Randi.

Dagsorden/Referat:
1. Resumé DGI-retningslinjer v/Covid 19.. Der bliver talt om genåbning af de udendørs
idrætsaktiviteter..og vi skal samtidigt overholde de samfunds- og sundhedsfaglige regler med den
lurende pandemi Covid19. Vi ophænger DGI’s generelle udendørs-idræts-covid-regler.
2. Rengør/afsprit/klubgrej/døre/flader - hvad gør man i samfundet? Der afsprittes og
rengøres helt vildt alle steder, i butikker og hvor samfundet er begyndt at lukke op, i institutioner
og skoler og på nogle arbejdspladser. Hvis vi skal lade vores roklub starte op igen, må vi starte
med vort klubudstyr, og dér skal vi følge de anvisninger for hygiejne, som DGI udstikker i
samarbejde med Sundhedsministeriet. Covid-smitte kan overleve og smitte i 48 timer, så der skal
vand og sæbe til, efter brug af udstyr. Sprit er til hænder.
3. Rengøring hvordan, når klubhuset er lukket. Vi har stadigvæk lukket for klubhus, bad/
omklædning og toilet (hvilket vi har givet lov til at bruge i nødstilfælde). Vi indkøber 2 stk.
dispenserdunke med pumpe til sæbevand, som klubkajakker og klubudstyr skal sprøjtes og vaskes
med efter brug. Samtidig skal der være håndsprit med pumpe både i klubhus OG i grejrum/
udeareal, til afsprit af hænder inden håndtering af udstyr. Handsker under håndtering, er IKKE
acceptabelt, da de kan være smurt ind med smittevirus.
4. Muligheder/begrænsninger i vor klub? Vand til dispenser/vask af udstyr, så at man IKKE
skal ud/ind af klubhuset er en udfordring. Alfred vil snarest kigge på at få tilsluttet en kort
vandslange til vandudgangen under terrassen, så vi kan have vand udendørs.
5. Oplistning af regelsæt for hygiejne i klubben. Randi laver en sammenfatning af
klubregler for håndtering/rengøring af kajakker, udstyr, håndtag mm. samt sætter disse på fora.
6. Hvem gør hvad - opslag, indkøb. Mette undersøger vand/sæbe, hvilket og hvilken
vandtemperatur.. er effektivt til dispenseren..?? Alfred køber dunke og sæbe. Mette og Jens lægger
klubudstyr tilbage i det ‘nye’ grejrum i weekenden. Randi laver opslag.
7. Evaluering/næste møde..dato. Næste virtuelle bestyrelsesmøde er den 14/5 på ‘zoom’..tak
for et godt møde!
Evt.: Kommer vi overhovedet til at få nogensomhelst begynder-uv i år? Vi drøftede, om vi kunne lave
et lille hold på 10, der fik et begynderkursus, til efteråret, eller? Dén går videre til
Instruktionsudvalgets tænketank.!

Ref. Randi.
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Bilag 1: Denne skrivelse fra DGI vil blive modereret i forhold til behovet i vores kajakklub, og så
vil den blive lamineret/ophængt udenfor & indenfor..

Aarhus Havkajakklub åbner for udendørs roaktiviteter, med hygiejneprotokol på vort klubudstyr,
efter anvisning fra DGI:
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Bilag 2: Denne generelle ‘Covid19’-forholdsregel v/udendørs idræt, fra Sundhedsstyrelsen,
lamineres/ophænges udenfor & indenfor.
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