
 
 
 
 
Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde  
   Referat 
 
 
 
19. august 2019 kl. 18.00 
Sted: I klubben, Fjordstien 5  
 
Til: Nikolaj W. Reichel, Sam Dyring, Robert Reiter, Helle Thøfner, Allan 
S.L. Voetmann, Karin L. Wulff, Anni Reichel (referent) 
 

Dagsorden: 
 

1. Siden sidst 

2. Køb af kajakker – status? 

3. Fordelingsnøgle til samarbejdet ALVF – forberede styregruppen? 

4. Udmelding af DKKF 

5. Økonomi 

6. Samarbejde med andre kajakklubber – møde med Vordingborg 

Kajakklub? 

7. Rokort – hvor langt er vi? 

8. Fastsætte dato og tovholder for arbejdsdag/oprydning/vinterklargøring 

10.Udmelde en plan for socialt arrangement kommende vinter, finde en 

styregruppe  

11.Fastsætte dato for generalforsamling 

12. Emner til fremtidig bestyrelse 

13. Eventuelt 

 

Ad 1): Nikolaj kunne fortælle, at vi har haft Events, sidst med et damehold fra 

Næstved (Ladies Circle Netværk), hvilket var en stor succes. 

Mandagsholdet går fint, tak til Niels. Tirsdagsholdet har også god tilslutning, og 

takket være Nordeafonden har vi nu en masse nyt udstyr. 



Fredagsarrangementet er ikke kommet rigtig fra start. Det laves om.  

Ligeså med søndags supyoga, der må finde andre dage. 

 

Ad 2): Intet nyt. Robert er tovholder. Vi afventer Gundslevholms svar på vores 

tilbud. 

 

Ad 3): Robert og Anni vil gerne vide, om de andre klubber i fællesskabet er 

indstillet på at dele udgifter, og ikke bare faciliteter. Svaret var, at indstillingen 

er positiv, men at en fordelingsnøgle må afvente projektets afslutning, senest 

31.12.19. 

 

Ad 4): DKKF har accepteret vores udmelding, men først fra 31.12.19. Der skal 

regnes med endnu en kontingentrate til DKKF. 

 

Ad 5): Helle beskrev vores øjeblikkelige stade, og der skal tænkes på 

fundraising, events mod betaling, firmamedlemskab.  

 

Ad 6): Møde med Vordingborg Kajakklub er ikke kommet i stand. Det havde 

som formål at finde vores egen forståelse af frigivelse efter opnåelse af EPP2. 

Det aftaltes, at Robert kontakter Nakskov kajakklub, der har gode instruktører, 

så vi kan arrangere 2 weekendkurser i næste sæson og bede medlemmerne 

melde sig på. 

 

Ad 7): Rokort-appen er ikke tilfredsstillende. Vi bør informere app-udbyderen 

om, at forbedring er ønskværdig. 

 

Ad 8): Arbejdsdag blev sat til lørdag d. 5. oktober. Bestyrelsesmøde 

samme dag blev aflyst til fordel for lørdag d. 9. november kl. 9.00 hos 

Karin. 

På dette møde skal vi udarbejde næste års budget (huskepunkt). 

 



Ad 10): Punkt 9 var desværre røget ud i punktsætningen. 

Den tidligere udmeldte byfest d. 31.8. er blevet aflyst pga restauranters 

manglende tilslutning. Præstø Kajak og Padle Klub arrangerer selv en 

SPONTAN-fest, Sam er tovholder. (HASTER!) 

 

Ad 11): Dato for generalforsamling: 21. februar 2020. Det planlægges at 

servere en let anretning/Buffet i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

Ad 12): Det blev fremhævet, at alle skal have fokus på at engagere flere til 

vores bestyrelsesarbejde, så klubben altid er arbejdsdygtig, udvikler sig, er 

bæredygtig, både økonomisk og miljømæssigt. Enighed om vigtigheden i dette, 

så der er regelmæssig fornyelse i bestyrelsen, men også stabilitet. 

 

Ad 13): En ide om julefest for alle medlemmer poppede op. Udsmykning af 

Bålhytten, juletræ, gløgg æbleskiver, et uformelt samvær en lørdag 

eftermiddag i december blev énstemmig tilsluttet af hele bestyrelsen. Helle og 

Karin vil gerne stå for dette. 

Karin nævnte en stor interesse fra dameholdet i at oprette et ”ungehold”, hvor 

der blev undervist af de ældre og erfarne. 

Anni nævnte en stor interesse for at oprette et ”senior-damehold” med fokus 

på balance på paddleboards. Det må drøftes nærmere og indtænkes i næste 

års program. 

  

SLUT 
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