Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde
Referat
Lørdag d. 7. marts 2020 kl. 16.00-18.00 på Café Mocca
Til: Sam Dyring, Robert Reiter, Gitte Petersen, Morten Juvonen, Karin L.
Wulff, Allan S.L. Voetmann, Anni Reichel (referent)
Fraværende: Robert Reiter, Allan S.L. Voetmann
Dagsorden:
1. Konstituering, tegningsrettigheder
2. Afgørelse om roklub-samarbejde
3. Plan for kommende sæson, instruktøruddannelse/møde
4. Årshjul for events og aktiviteter
5. Mødeplan for året
6. Kajakhotel - status
7. Opgaveliste
8. Eventuelt
Ad 1) Konstituering ser således ud: Sam formand, Robert næstformand, Gitte
kasserer, Anni sekretær, Morten menigt medlem af bestyrelsen, Karin og Allan
hhv. 1. og 2. suppleant.
Ad 2) I bedste forståelse med roklubben skrinlægger vi leje af deres lokaler,
da generalforsamlingen ikke tilkendegav et behov herfor. Vi har selv adgang til
vand og el samt toiletter, og bålhytten fungerer fint som klubhus i
sommerhalvåret. Vores igangværende ombygning giver god mulighed for
omklædningsfacilitet.

Ad 3) Planen for kommende sæson, hvor især instruktøruddannelse er et
ønske, konkluderede, at et møde med instruktører og frivillige er et must så
snart som muligt. Dato meldes ud på frivillig-tråden.
Der var enighed om, at uddannelse til instruktør også indebar pligt til at
undervise i klubben på faste dage. I tilfælde af dårligt vejr melder man en
alternativ disciplin ud, som kan foregå på landjord.
Da der i foregående sæsoner har været kurser i kajak (instruktørkursus,
redning, makkerredning etc.), foresloges det, at det i år bliver Supboarddisciplinen, der skulle tilgodeses med instruktørkurser. Nikolaj bliver
kontaktet for at forestå dette.
I den kommende sæson gøres en indsats for at tiltrække flere nye Supboard
medlemmer i alle aldre. Anni nævnte et tidligere ønske om at oprette seniorhold med balance som tema, på paddleboard. En plan om at tilbyde 2
intro/prøvegange med instruktør, og derefter et hold med klubmedlemskab
blev aftalt. Der skal tænkes tider, og instruktørmulighed. Anni forhører sig
hos Fysioterapeuterne i Præstø.
Ønske om aftener på Bosei med træning i rul og redning blev udtrykt. Connie
fra Præstø Sport kontaktes. Gitte? Karin?
På generalforsamlingen blev der forespurgt om bestyrelsens
visioner/ambitioner for klubben mht til uddannelse og mål. Instruktørerne
ønsker at vide, hvad de skal svare spørgerne:
Bestyrelsen henviser her til hjemmesidens vision om, at” alle skal have adgang
til vandaktiviteter, udbrede kendskabet til vandets muligheder – et righoldigt
liv på, i og ved vand. Klubbens aktive skal medvirke til at øge kendskabet til
sikkerhed og fornuftig og respektfuld omgang med vand til udbytte for
medlemmer, borgere og gæster.
Klubben rummer alle fartøjer drevet frem af at padle. ”
Dvs. at klubben baserer sig på bredden, ikke på elitesport.
Action: Karin, Gitte og Nikolaj istandsætter møde med instruktører og frivillige
og lægger plan for året.
Ad 4) følgende datoer blev fastlagt til Events og aktiviteter:

Lørdag d. 18.4.kl. 10.00: Standerhejsning og klargøring til sæsonstart.
Lille bestyrelsesmøde samme dag kl. 12.00.

Lørdag d. 13.6.: Vild med Vand – Åbent Hus, måske Kajakpolo-event?
Lørdag d. 15.8.: Sommerfest i bålhytten.
Lørdag-søndag d. 29.-30. august: Ungdomscamp (DGI)
Lørdag d. 9.8.: Fjordsvømning.
Søndag d. 4.10.: Standerstrygning og oprydning
Lille bestyrelsesmøde samme dag kl 13.00.

Fredag d. 19. februar 2021: Generalforsamling
Ad 5) mødeplan for året: Sam vil sætte/har allerede sat bestyrelsens
mødedatoer for året ind på vores mail. I kalender som sidste år?
Ad 6) Kajakhotel-status: Morten vil i samarbejde med Sam kontakte
kajakhotel-lejerne, samt dem, der er på venteliste, så vi kan få overblik over
behovet.
Ad 7) Sam sender bestyrelsen den opgaveliste, der tidligere er udarbejdet.
Ad 8) Gitte spurgte ind til Rokort, funktion, fordele og ulemper.
Sam har søgt om 60 nye redningsveste i Trygfonden.
Gitte undersøger muligheden for evt. leje af klubkajakker til kommende
sæson. Der skal regnes på leje i forhold til køb af nye kajakker.
Anni spurgte ind til det flydende shelter: hvem skal bruge det? Hvem har
ansvar for det? Hvem vedligeholder det, og hvad i tilfælde af stormvejr og
løsrivelse fra anker?
Eventuelt-punkter bliver til punkter på næste møde.
Næste møde: 2. april kl. 18.00 hos Sam, Hestehavevej 4, Præstø.
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