Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde
REFERAT
19. marts 2019 kl. 18.00
Sted: Hestehavevej 4, 4720 Præstø, hos Sam
Til: Nikolaj W. Reichel, Sam Dyring, Robert Reiter, Helle Thøfner, Anni
Reichel, Karin L. Wulff, Allan Schøiler Linck Voetman
Fraværende: Robert Reiter
Dagsorden:
I. Mødeåbning. Vores nye suppleanter Karin og Allan blev budt
velkommen. Anni referent.
II. Nye punkter
a) Vi har haft generalforsamling.
b) Konstitueringen er som aftalt efter generalforsamling og som sat på
hjemmeside.
c) Bestyrelsesopgaver hægtes sammen med punkt j) senere.
d) Aktivt liv ved Fjorden: Helle kunne fortælle, at hun på søndag holder
møde med Frederik, så der kan søges penge. Regner med udbetaling
medio april. Sam viste bestyrelsen situationsplan over bygningerne på
pladsen ved vort klubhus. Der er tildelt byggetilladelse, og der har
været en velvillig sagsbehandling fra kommunens side.
e) Rokort: besluttet at investere i det.
f) Conventus er under installering, men vi mangler et Go fra Nets, idet
vi skal have ejerskab af egen hjemmeside. Den skal overdrages til os,
og det skal lige på plads. Derfor beder Helle om afventning af

indbetalinger af kontingent. Anton skal have besked på at meddele
dette på hjemmesiden og nedlægge betalingsinfo, til vi er klar.
Der skal også styr på Gæster: de skal være i selskab med et medlem,
og de gældende sikkerhedsregler skal overholdes. Allan vil lave
plancher, og der kan mobilpayes.
g) Datoer for aktiviteter i løbet af sæsonen:
Arbejdsdag: 13. april 9.30-13.00. Standerhejsning muligvis
samme dag, afventer til videre. Aktiv havn/havnens dag: 25. maj.
Nikolaj vil pointere på Facebook og Anton på hjemmesiden, at
kalender for Events oplyser om datoer for aktiviteter. Sommerfest:
31. august – stor byfest, vi deltager. Anne Sofie har datoer for
Bosei aktiviteter, en dag for ukyndige, nye kajakroere, 1 dag for
erfarne. Supyoga-uddannelse i støbeskeen. Sabine ansvarlig.
h) Årets møder i PKPK blev planlagt.
i) Hjemmesiden er nu i orden, men ikke alle har pkpk.dk-mailadresser.
Sam hjælper med det, så alle bruger disse i stedet for private.
Medlemmers/andres henvendelse til os sker via bestyrelse@pkpk.dk.
j) Opgaveliste: blev gennemgået og drøftet. Vi mangler enkelte poster
besat. Der var enkelte uafklarede. Bestyrelsen fremlægger ansvarlige
på ansvar og opgaveliste, når vi har været i dialog med folk og fået
konfirmeret alle poster.
k) Eventuelt: Karin forhørte sig om, hvordan man skal svare, hvis der
kommer for mange interesserede, da der ikke kan regnes med grej til
flere end de nuværende torsdags-damer. Det blev besvaret således,
at vi fra bestyrelsen pt gerne vil opfordre medlemmer til at erhverve
egen kajak, da vi arbejder på at få flere kajakhotelpladser, så det
frigør klubkajakker til nye medlemmer. Det har hele tiden været
intentionen fra start.
Det er positivt, at så mange deltager til torsdagstræning. Det giver
samtidig udfordringer ift hvor meget grej, vi som klub kan stille med.

Klubbens økonomi er ikke til at indkøbe mange nye kajakker i år. Vi
har løbende forsøgt at følge med.
Vi opfordrer til, at man samtidig benytter sig af SUP, da vi i år får
ekstra mange af dem takket være Nordea-fondens donation. Vi er klar
over, at det sociale om torsdagen har en særlig tiltrækning.
Alternativt kan det være et bookingsystem med tilmelding, selv om
det udelukker og ikke er så tiltrækkende.
Onsdagspadleture er en dag, hvor der er god kapacitet. Derfor hilser
PKPK bestyrelse alle initiativer til fundraising til eksempelvis
havkajakker meget velkomment.
Anni nævnte forsikring på de nye kommende faciliteter, og der blev
talt om vedtægter/aftaler med de andre klubber, en evt.
paraplyorganisation, men dertil behøves juridisk hjælp. Det tager vi
senere, når alt er kommet på plads.
Et nyt skilt til det nuværende klubhus havde Sam allerede i
støbeskeen.
Mødet slut kl. 21.00.
Referat: AR/20-03-19
Godkendt: Sam

