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EMNER PÅ DAGSORDENEN 

1. Børneattester: Det blev besluttet disse skal indhentes allerede når der er overblik over hvem der er 
en del af træner/medhjælper staben, samt bestyrelsesmedlemmer, i næste sæson, og helst inden 
sæsonstart. 

2. Sensommer medlemskab: Alle er enige om det er et fremragende tiltag, og en god måde at give de 
på sæsonen, sent ankomne medlemmer en god pris. Det er besluttet at vi i næste sæson fortsætter 
med samme tiltag for samme periode. 

3. Tøj: del 1: Der er 16 der har været oppe og prøve/bestille en trøje. Tilbuddet har været sendt ud til 
dem der har været aktive instruktører/medhjælpere i nærværende sæson. 
Tøjet bliver udleveret til Sam, som står for den videre fordeling. 
Del 2: Der skal ligges en plan for hvad der skal bestilles, samt hvem der skal have mulighed for at 
bestille tøjet. Hvordan og hvorledes dette bliver udført, skal aftales på et møde i denne sæson. 

4. Vinterklargøring: Broen skal tages op, Robert sørger for at lave aftale med Palles kraner som kan 
komme og hjælpe med dette. Det skal gerne ske samme dag som vi har standerstrygning, søndag d. 
4/10. SUP-boards/grej vaskes af og pakkes pænt sammen. Alm. Oprydning. 

5. Svømmeveste – sponsorat fra TRYGfonden: Vi har været 3 fra bestyrelsen ude og prøve veste ved 
Roneklint kajakcenter, og har en favorit, problemet er at få lavet logotryk på den, da det er et stort 
ønske. Ligeledes er det et stort ønske at vi kunne få dem i forskellige farver, inddelt efter størrelse. 
Lars fra Roneklint kajakcenter arbejder på en mulig løsning gennem hans grossister. 

6. Standerstrygning d. 4. oktober: Det planlægges at der bliver afholdt instruktørmøde samme dag. 
Gitte står for at skrive ud til instruktør gruppen, så de er klar med feedback til dagen. Feedback 
skal sendes til bestyrelsen, så vi har en mulighed for at have taget stilling til det inden mødet. 

7. Ny container ved roklubben: Ansøgning er sendt til kommunen, det bliver et punkt på næste 
møde i kommunalbestyrelsen, og derefter får vi svar. 

8. Byggesager og andre projekter der skal laves i klubben:  
A. Tæpper fjernes i C2 og C3 grundet fugt på gulvflader (Karin) 
B. Låge til C3 skal laves så den lukker bedre (Morten og Sam) 
C. Tag på C1, C2 og C3 skal lappes, samling ved saddeltag og container gøres tæt (Morten og 

Sam) 
D. Slagbænk-løsning til bord/bænk og andet opbevaring laves (Sam) 
E. Der laves lav landgang på broerne (Sam) 
F. Indretning af SUP (C3) samt C5 skal laves om (Sam) 
G. System for aflåsning af egne kajakker i kajakhotel skal ”opfindes” (Sam) 

9. Forsikringer: Gitte har været i kontakt med andre forsikringsselskaber, for at høre om vi kunne 
gøre noget ved den relative store post på vores budget. Gitte tager fat i vores nuværende selskab 
for en besigtigelse af vores nuværende forhold. 



Side 2 

10. Conventus og Rokort status: Vi mangler mulighed for booking af udstyr til diverse arrangementer, 
hold booking samt booking mulighed for det enkelte medlem.  
Der undersøges med conventus om det kan håndtere vores krav, ellers skal vi blive aktive på 
Rokort som allerede er oprettet til os. Rokort vil dog kræve opsætning og vedligehold hen over hele 
sæsonen. Robert snakker med Rokort. Sam tager kontakt til Conventus om de kan opfylde vores 
krav. 

11. Julefrokost: Vi vil forsøge at holde fast i traditionen og holde en julefrokost for klubben. Nærmere 
detaljer aftales på et senere møde. 

12. Status på kajakker og andet udstyr: 2’er kajakkerne skal der styr på, hvem bruger dem, hvordan er 
ejerforholdet? Morten snakker med Helge.  
Udstyr skal mærkes op med nr. og eventuelt logo. Sam bestiller numre til dette. 
Der skal indkøbes ekstra skruer til finnerne på SUP-boards. 

13. Brainstorm sæson 2021: Hvem skal vi ud og tage fat i som kunne være interessante at have som 
sponsorer? (alle gør en indsats)  
Der skal styr på conventus i forhold til familiemedlemsskaber, således ALLE familiemedlemmer 
bliver registreret. 
Udkast til regelsæt i forhold til udstyr; hvem må hvad hvornår, hvad skal et arrangement koste, 
prisskabelon for dette, gerne opdelt i kajak/SUP (alle laver udkast til dette til næste møde) 
Vi vil gerne tilbyde at afholde IPP2 kursus ved klubben primo sæson 2021. Morten undersøger om 
det kan lade sig gøre. 
Der mangler 2 suppleanter til bestyrelsen, der blev snakket om mulige emner til disse poster, gerne 
en fra SUP. Der bliver lagt følere ud.  

14.  Nøgler: Der mangler overblik over nøgler pt. Robert tager fat i Anni, og får styr på situationen. 
15. Svømmehal: Vi vil forsøge at lave 3 gange hvor vi låner svømmehal til kajaktræning; redninger, 

rulning, hvis vi kan finde instruktør. Gitte tager fat i Bosei og spørger til mulige datoer. Det vil 
blive, hvis muligt, afholdt i marts/april måned. 

16. Børne/unge tilskud: Der skal søges tilskud rettidigt, således vi kan opnå det fulde tilskud. 

 

Næste møde: 4. oktober. 


