Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde
REFERAT
Tirsdag d. 18. juni i klubben/hos Helle ell Karin Lise?
Til: Nikolaj W. Reichel, Sam Dyring, Robert Reiter, Helle Thøfner, Karin L.
Wulff, Allan Schøiler Linck Voetman
Fraværende: Anni Reichel
Dagsorden:
Mødet ad hoc, løs dagsorden. Referat af punkter nedskrevet af Nikolaj:
(Hvis rækkefølge forkert, går referent ud fra, at det er betydningsløst.
Nuværende faciliteter:
Byg nye hylder i højre side.
Fungerer med SUP container.
Orden på tingene, bortset fra køkken.
Gøre brug af ny container.
- Der ligger en ny ansøgning, som afventer at skulle blive sendt til VK
Tammi. Sam tager action.
- Omklædningsrum. Karin Lise køber forhæng.
2 nye containere: denne ene er i gang med at blive indrettet (østlige contailer)
til kajakhotel. 2. container (vestlige) står tom og er til Svøm – PKPK sammen,
evt. andre. Styregruppe ALVF.
Trailer: fylder meget med hvide kajakker. Nødvendigt. VI flytter den nok.
Kajakpladser: hylder færdige ot hylder bliver stille og roligt fyldt op. PT 8 frie
pladser (mangler udsugning). Sam og Allan. Koordinerer.
Forsikring: Nikolaj tager fotos g laver overslag på pris. Anne har kontakt til
TRYG, og tager action.
Status på faciliteter:
Klubhus uberørt. VI afventer svar fra V. Kommune om rumet kan være
uopvarmet, så vi kan slippe for energikrav.

Bålhus: bålhus fungerer godt og er max benyttet, især af unge. Vi snakker
med de unge og holder øje. Robert laver retningslinjer og sender oplæg rundt
til en infostander.
Vi sætter ikke fast bålsted op.
T-shirts: Vi venter til næste år - vi har ALFV T-shirts nu, hotties til instruktører
skal vi have. Afventer pris på forsikring.
Økonomi: vi er i gang med at undersøge medlemmer., pt 120 medlemmer,
opdatere børn. Uge 27 er skæringsdato nu, ikke mere nyde før yde for
medlemskab og hotelplads.
Frigivelse: Ipp2 kursus. Forbundet frigiver alle medlemmer til sejlads.
Instruktører samles og bliver enige om retningslinjer for frigivelse og ture plus
træning i PKPK – regi. Robert/Karin Lise.
Vi skal til næste år have en vandsjov dag. Vi finder en dag med sjov på vandet
for voksne og afsluttende med sommerfest. Vi tænker uge 25 pr 202. Der skal
nedsættes festudvalg.
Rokort: systemet er nede, og vi arbejder på sagen. Vi bruger hvis tavle. Tusch
kommer hurtigt.
Grej: Vi mærker kajakker med de skidte egenskaber, som gerne må bruges til
leg m.v.
Hvordan er det med forsikring ift gæster på events? Kan vi slippe med at
skrive en ansvarsforsikring. Spørgsmål Anni går videre med.

Nik/ar – 19.07.19

