Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde
REFERAT

09. november 2019 kl. 09.00 hos Anni
Til: Nikolaj W. Reichel, Sam Dyring, Robert Reiter, Søren Schøiler Link
Voetman, Karin Lise Wulff, Anni Reichel (referent)

Dagsorden:
1) Siden sidst
2) Køb af kajakker
3) Økonomi – foreningssamarbejde
4) Julearrangement i bålhytten
5) Generalforsamling
6) Sommer/ungdomscamp sidste weekend august 2020
7) Eventuelt
Ad 1) Nikolaj fortalte om mulighed for kursus som SUP instruktør. Karin og
Helle ville gerne deltage. Desuden berettede Nikolaj om møde i
Langebækhallen omkring kommunens havneplaner. Klubberne imellem var
der konsensus om godt samarbejde.
Ad 2) Besluttet at undersøge grejet nøjere for at vurdere, hvad der kan
udskiftes til nye og bedre kajakker, samt indhente pris flere steder. Vi har
ventelister til kajakpladser.
Ad 3) Økonomien er rimelig, men i år ingen donationer, så der skal tænkes
i fundraising og events. Det vil Nikolaj gerne stå for. Foreningssamarbejde

kan ikke belyses, før regnskab er afsluttet 31.12.19. Fordelingsnøgle må
afvente dette.
Ad 4) Julearrangement i bålhytten ændret til Nytårstaffel midt i januar
pga for mange aktører i december måned.
Ad 5) Generalforsamling. Ole spørges om dirigentposten. Vi finder egnet
sted, og der serveres mad efter seancen. Helle og Anni samarbejder om
regnskab og budget, som forelægges bestyrelsen til næste møde inden
generalforsamlingen. Der skal findes suppleantemner.
Ad 6) Sommercamp/ungdomscamp i sidste weekend august 2020 er
fastsat. DGI sponsorerer et beløb til det, og vi beslutter program samt
deltagerantal. Helge har lovet at være instruktør. Anni indkøber og
tovholder.
Ad 7) Evt.: Karin spurgte om muligheden for svømmehalstræning i
vinterhalvåret. Nu er det ikke Nordea-fonden, der betaler, så der skal
sættes penge af til det. Måske booke sammen med Præstø Sport?
Samarbejde med andre klubber blev drøftet.
Næste møde: søndag d. 12. januar kl. 12.00 – sæt 4 timer af.
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