
 
 
 
 
Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde  
   Referat 
 
 
 
Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 17.00 i Dambæks Havehus 
 
 
Til: Sam Dyring, Robert Reiter, Gitte Petersen, Morten Juvonen, Karin L. 
Wulff, Anni Reichel (referent) 
 
Fraværende: Allan S.L. Voetmann 
 

Dagsorden: 
 

1. Regnskab og budget / sponsorer 

2. Rokort 

3. Indkøb af udstyr/kajakker 

4. Arrangementer/pris og regler – herunder Åbent Hus-arrangement 

5. Belønning af instruktører 

6. Bosei og fremtiden 

7. DGI udviklingspulje/ andre puljer 

8. Status ALVF – afslutning på ombygning/shelter 

9. Eventuelt 

 

Ad 1.: Gitte fremlagde halvårsregnskab med kommentarer til budget. Arbejde 

på at finde sponsorer pågår. 

Ad 2: Rokort endnu ikke startet op. Besluttet at det er nødvendigt med styr på 

tilmeldinger til ture og hold med hjælp af rokort. Sam lovede at tage sig af det. 

Ad 3: Beslutning blev taget om køb af nye kajakker til optimering af udstyr. 

Endvidere 10 bugserliner (flydeliner). 

Ad 4: Drøftelse omkring priser og regler for arrangementer. En fast prisliste 

kommer i støbeskeen. Vi får mange henvendelser om arrangement, og skal 



skelne mellem gæster, der følges med medlemmer og derfor giver gæstepris , 

og potentielle medlemmer, der ønsker en prøvetime.Åbent Hus Skt. Hans Aften 

siger klubben nej til, da der ikke arrangeres bål i år. 

Ad 5: Vores mange instruktører bør anerkendes for deres entusiastiske 

indsats, og der drøftes stadig metoder og midler til dette. 

Ad 6: Samarbejde med Bosei er påbegyndt og aftaler om ydelser og 

modydelser drøftes videre. 

Ad 7: Drøftelser i gang. 

Ad 8: ALVF blev afsluttet helt d. 11.6., og det fælles shelter forsøges sendt 

videre til en interesseret aftager. Det er konkluderet, at ingen ønsker at tage 

ansvar for vedligehold. Forskellige potentielle interesserede kontaktes.  

Forsikringer gennemgås med forsikringsmægler for at finde det leje, som PKPK 

skal betale, i lyset af afhændelse af pavillon og shelter. 

Ad 8: Intet. 
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