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Dagsorden for bestyrelse 

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

I. Mødeåbning 

Valg af referent. Sam Dyring 

II. Nye punkter 

a) Siden sidst (30 min)  

Alle prøver at lede efter mega-SUP board i forbindelse med fondsmidler. 

b) PKPK regelsæt (60 min) 

i) Medbragte gæster 

(1) Pris 

Vi bibeholder prisen på 75 kr som de tidligere sæsoner 

(2) Regler (antal, hvor, hvornår) 

Der må maks. Være x antal gæster med frigivet roer/padler 

Der må maks være x antal gæster med instruktør 

Udstyr skal søsættes og landes i Præstø fjord 

Skal planlægges i forhold til andre faste aktiviteter i klubben, eller ved henvendelse 

til bestyrelse. 

Udstyr kan medtages til arrangementer der har været annonceret til alle klubbens 

medlemmer. Udstyr skal afleveres i klubben i samme stand som det er lånt 

(oppustet, finne på, rengjort.) Hvis der sker skader skal dette meldes til bestyrelsen 

straks. 

 

Vi vender tilbage til punktet ved næste møde. 

ii) Arrangementer, events 
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(1) Prissætning, instruktør events 

Kategorier:  

 Skoler:  

 Firma arrangementer: 

Private arrangementer: 

  Prissætning:  

Deltagere Skoler Firma arrangement Private arrangementer 

1-8 pris instruktør pris instruktør pris instruktør 

9-14 pris instruktør pris instruktør pris instruktør 

15- pris instruktør pris instruktør pris instruktør 

 

Ved booking af udstyr over x antal, skal der henvises til bestyrelsen for åbning af 

dette. 

Ved booking skal der betales 50% af det endelige beløb, de sidste 50% skal betales 

senest 7 dage inden arrangementet.  

 

iii) Håndtering af udstyr 

Karin og Robert skriver, resten melder ind med punkter 

iv) Frigivelsesliste 

Liste i conventus hvor folk kan krydses af. Kun for instruktører. 

Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at alle instruktører afholder redningsøvelser i 

forbindelse med opstart af sæsonen. 

 

c) Nye medlemmer til bestyrelsen (10 min) 

Der udarbejdes et opslag til facebook hvor der meldes ud at der er ledig post i bestyrelsen.  
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d) Kontakt til alle instruktører omkring accept af sæson 2021 (5 min) 

Gitte har været i kontakt med de fleste. 

Hold mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Begynder  

kajak 

Morten 

Maibritt 

Niels 

      

SUP yoga Mette Capion 

Ditte 

      

Familiehold  MANGLER FAST 

Helge (løs) 

John Nielsen 

Nikolaj (løs) 

     

Onsdagskajak   Jan Søndervang 

Morten 

Maibritt 

Robert 

    

Begynder SUP  John Nielsen      

Torsdagsdamerne    Karin 

 

   

SUP øvede   Susi 

John Nielsen 

    

Fredagshygge på 

land og vand 

       

 Holdleder - hjælpeinstruktør 

e) Eventuelt 

 

III. Mødet hæves 

Navn på mødeleder hævede mødet kl. tidspunkt. 22:45 

Referat er sendt af:  

Referat er godkendt af:  

 

  


