
Præstø Kajak og Padle klub  
 Placering: Sam Dyring privat 

 Dato: 25. januar 2022 

 Tidspunkt: 18.00 
 

   Dagsorden for bestyrelsesmøde 

 

Indkaldte deltagere: Gitte, Morten, Sam, Karin, Helle, Anders, Flemming 

Afbud: ingen  

I. Mødeåbning 

Valg af referent:  Helle  

II. Generalforsamling 25. februar 2022  

a) Behandling af indkomne forslag 

Ønske om køb af kajaktrailer 

Ønske om nederste trin på begge sider af broen hæves 

Udluftning af container 

b) Gennemgang af foreløbig indbydelse  

Indbydelse er færdig og sendt til bestyrelsen. 

c) Planlægning af generalforsamling 

Dirigent er der styr på (Gitte)  

IT udstyr (Sam – husk lang forlænger ledning) 

Mad: Tilmelding via Facebook el. mail bestyrelse@pkpk.dk fredag d. 18.2 

Drikkelse: Karin sørger for dette 

III. Instruktører 2022 

a) Hvem er med / har givet tilsagn til sæson 2022 

P.t. er der ikke 100% klarhed om dette. Karin og Helle laver et skriv til instruktører fra sidste 

sæson 
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b) Stillingsopslag til kommende instruktører 2022 

Der mangler hovedsageligt instruktør(er) til familieholdet. Opslag på Facebook omkring 

dette. 

c) DGI Turleder kursus 

Sam checker mail ang. tilbud om dette d. 27 – 29 maj fra DGI 

IV. Dato -  standerhejsning 

Søndag d. 1 maj kl 10.00  - standerhejsning og arbejdsdag 

V. Sikkerhedsregler 

a) Løse ender på sikkerhedsregler  

Sam, Anders og Flemming arbejder videre med et oplæg – deadline 30. april  

VI. Status svømmehalstræning 

a) Styr på datoer – hjælpere – udstyr m.v.  

Reminder som arrangement sendes ud – Karin ringer til DGI huset ang. livredder og booker 

til alle dage.    

Morten / Flemming står for at tage udstyr med. 

VII. Hærværk 

a) Hvad kan vi gøre for at forebygge hærværk? 

Vi kan ikke gøre så meget, men sender et signal med politianmeldelse. 

VIII. Evt. 

a) Besøg fra DGI  

Vi er blevet kontaktet af DGI ang. samarbejde  
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Mødes hævet kl. 21.15 

Referat er sendt af: Helle 

Referat er godkendt af:  

Næste møde afholdes: d. 25. Marts kl. 18:00 


