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Referat for bestyrelsesmøde 
Indkaldte deltagere: Karin, Robert, Morten, Sam, Gitte 

 

 

1. Mødeåbning 

Valg af referent.  

 Sam blev valgt til referent. 

2. Siden sidst – (30 min) 

Snakken gik på hvordan vores sommer er gået i forhold til arrangementer, 16 stk. er det 
blevet til ind over sæsonen samt vores udlejning til Bosei igen har kørt fint. Så alt vores grej 
bliver brugt til fulde. 

En del arrangementer har været igennem DGI. 

Alle instruktører har været en del af arrangementerne i forskellig grad.  

  

3. Økonomi 

Der har været søgt en del fondsmidler, som både har resulteret i mere grej til klubben og 
afholdelse af arrangementer. 

Generelt ser vores økonomi fornuftig ud for fremtiden. Vi forventer et overskud på ca. det 
dobbelt af sidste år, hvilket resultere i vi planlægger indkøb af mere grej. (pkt. 6.) 

Vi har ca. 137+ betalende medlemmer. 

4. Planlægning af generalforsamling. (Praktiske + indhold) 

 Karin sørger for indkøb af diverse i forbindelse med generalforsamling. 

 Indholdet blev diskuteret, så der var fælles fodslag. 
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5. Nye bestyrelsesmedlemmer. 

Vi kommer til at mangler 3 nye i den fremtidige bestyrelse. Der har været snak om flere 
interessenter i den forbindelse.  

For at lette arbejdet, er det aftalt at det første bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter 
generalforsamlingen, således den kan blive konstitueret. 

6. Indkøb af udstyr sensommer 2021. (Kajak/pagajer) 

Der er indkøbt nye hængelåse til alle containere, da de gamle var noget slidte efterhånden. 

Der skal bestilles lamper til alle kajakhoteller, både indvendigt og udvendigt. Sam ser på 
dette. 

Der er indkøbt foldbart kajakstativ for klargøring/reparation af kajakker. 

Der er planlagt indkøb af flere nye kajakker samt padler. Morten kigger på dette. 

7. Kontingent priser sæson 2022 – Kontingent instruktører. 

Der blev snakket om kontingentstigninger for næste sæson, 2022. Disse vil blive fremlagt til 
afstemning på generalforsamlingen for sæson 2021. 

Det blev diskuteret om sensommer priser på kontingenter skal genindføres. 

8. Sæsonafslutning d. 3/10 2021  - (bro + planlægning afslutning) 

 Der skal laves opslag på fb og hjemmeside – så alle bliver informeret. 

 Broen skal tages op samme dag – hvis der kan skaffes en kran. 

Datoen bliver d. 3/10 2021 med start om formiddagen. 

9. Vinterroning 

Der bliver lukket ned for brug af klubgrej efter d. 3/10 – så hvis medlemmer skal ro eller stå 
på sup bliver det på eget udstyr. 

Der kan blive snak om at vi forlænger sæsonen til vandet når 10 grader celsius middeltemp. 
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10. Krav for at være instruktør (1. hjælp, kurser mv.) 

Vi skal overholde DGIs regler for instruktører, hvilket vil sige alle instruktører skal have 1. 
hjælp kursus som maks. må være 2 år gammelt. Dette er i proces. 

11. Visioner for klubben. 

Vi vil gerne fortsætte med at uddanne instruktører samt finde muligheder for at belønne 
disse for deres arbejde. 

Vi skal flytte i forbindelse med foreningshavnen, der skal udarbejdes planer for nye 
faciliteter. 

Vi er ved at nå et mætningspunkt for hvor meget udstyr vi kan have i klubben, og dermed 
for hvor mange medlemmer vi kan vokse med. Dette bliver der taget højde for i de nye 
planer for faciliteter. 

  

       

Sam Dyring hævede mødet kl. tidspunkt. 

Referat er sendt af: Sam Dyring. 

Referat er godkendt af: PKPK bestyrelse. 

 


