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Dagsorden for bestyrelse 

Indkaldte deltagere: Gitte, Robert, Morten, Sam, Karin 

I. Mødeåbning 

Valg af referent. 

II. Nye punkter 

a) Siden sidst (10 min) 

Udsugning på c2 og c3 diskuteres på næste møde. 

Ingen kommentar til tag, eller til ny container. 

Problemer med låse på containere, løsning skal findes. (Morten) 

b) Print og ophængning af sikkerhedsinstrukser på infostander (5 min) (Robert)  

c) Rokort (5 min) 

Der skal opstilles krav til hvad det er vi vil bruge det til – skal vi bruge det eller kan 

conventus det. (Gitte og Sam) 

d) Conventus  (10 min) 

i) Sidste dato for indbetaling i sæson 

Kontingent skal være betalt senest 30. april, kajakhotel skal være betalt senest 15. april 

ii) Opdateres med hold  

Skriv til alle mulige instruktører (Gitte) 

e) Nye kontingentpriser – (se bilag A på næste side) (15 min)  

Ingen ændringer i kontingent i sæson 2021 

f) Opgaveliste – er den udtømt? (15 min) 

i) Bro skal laves med sidepontoner (Sam, Morten) 

ii) Tag på C1 (Sam, Morten) 
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iii) Indretning af C6 (Sam, Morten, Robert) 

iv) Indretning af C3 (Karin undersøger løsningsforslag) 

v) Indretning af C5 (Aftales senere) 

vi) Male låger på C4-6 (aftales senere) 

vii) Slagbænk til opbevaring af møbler (Sam, Torben) 

g) Ordensregler for plads og bro -laves og hænges op (5 min) (Gitte) 

h) Besøg hos Vordingborg kajakklub eller andre klubber (10 min) (tages op igen når corona-

situationen tillader det) (Karin) 

i) Nye medlemmer til bestyrelsen (15 min) 

Maja Rasmussen – som konsulent (Gitte tager fat i hende) 

Ekstra person til bestyrelse skal findes, der tænkes!!! 

j) Afholdelse af general forsamling (10 min) 

Udsættes til forsamlingsforbudet tillader det. Opslag til hjemmeside og facebook udarbejdes 

af Gitte. 

k) Muligt salg af gammelt/ikke brugt udstyr (5 min) 

Det tager vi når vi nærmer os sæson start. 

l) Arrangementer i løbet af året, årshjul (10 min) (Gitte samler op på datoer på 

arrangementer) 

m) Sponsorer og aftaler, opsætning af reklamer (15 min) 

Sponsorkontrakt (Sam laver udkast)  

n) Info klar til instruktører til instruktørmøde (5 min) 

Regelsæt – Karin, Robert 

o) Facebook grupper oprettelse, ny instruktørgruppe, eventuelt samlet, lukke gruppe (10 min) 

Oprettelse af lukket facebook gruppe. Lukket facebook gruppe instruktør.  
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p) Frigivet, skal der laves en liste (5 min)  

Punktet gennemtænkes og medtages på næste møde 

q) Udvalg: turudvalg, eventudvalg (10 min) 

Turudvalg: Torben Gudiksen, Ann Stennicke, Jan Søndervang 

Eventudvalg:  

r) Opdatering af hjemmeside – Anton skal have 650kr for sæson 2021 (5min) 

Det bekræftes at Anton kører videre med det. 

s) Eventuelt 

III. Mødet hæves 

Navn på mødeleder hævede mødet kl. tidspunkt. Sam Dyring kl. 21:35 

Referat er sendt af:  

Referat er godkendt af:  

Næste møde afholdes d. 25. februar kl. 18:30 

 

  


