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   Referat af bestyrelsesmøde 

 

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

Afbud: Anders 

 

I. Mødeåbning, mødet var berammet til 120 min. 

Valg af referent:  Helle 

II. Indkøb  

a) Børnekajakker 

Morten fortsætter med at kigger efter mulige børnekajakker, da det, indtil videre ikke er 

lykkedes at finde nogle egnede. 

b) Kajaktrailer 

Der er kommet en positiv tilkendegivelse om sponsorat til køb af kajaktrailer, så dette 

arbejdes der videre med og det forventes derfor at kajaktrailer er indkøbt til sæsonstart. 

III. Budget 2023 

Budget for sæson 2023 blev gennemgået, godkendt og underskrevet. 

Nedsættelse af gruppe for søgning af Fonde 

Et medlem har givet tilsagn om at være hjælpe med at søge fonde. Der blev stillet forslag om at 

kontakte et andet medlem. Dette gør Sam, som også er torvholder.  

Gennemgang af nyeste plan for foreningshavn fra kommunen 

Sam fremlagde den nyeste plan. 
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IV. Svømmehalstræning 2023 

Dette kommer til at foregå lørdag d. 11. samt søndag d. 12. februar. Begge dage fra kl. 13.00 til 

16.00. Der bliver 2 moduler pr. dag (13.00-14.30 og 14.30 – 16.00)  

Prisen bliver 50,- pr. modul pr. dag 

Der er fortsat uklarhed omkring livredder, men Gitte er på sagen. 

Tilmelding via Conventus. Desuden bliver det lagt op som begivenhed på Facebook med et link til 

Conventus.  

V. Holdplanlægning 2023 

Blev gennemgået. De sidste detaljer lægges fast på næste bestyrelsesmøde d. 19. januar 2023. 

VI. Planlægning af arbejdsmøder i forbindelse med nye klubfaciliteter 

Blev kort drøftet, men ingen datoer er p.t. lagt fast. Morten og Sam (evt. Gitte) arbejder videre 

med det. 

VII. Generalforsamling Fredag d. 24/2 – Dambækshave 

Generalforsamlingen vil være med spisning med start kl. 18.00 

Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen: 15. januar 2023. 

Sidste frist for forslag til ændring af vedtægterne: 10. februar 2023 

VIII. Planlægning af 1. instruktørmøde 

Instruktørmøde afholdes d. 23. marts kl. 18.00. Karin sørger for lokale. 

IX. Evt. 

Helle laver jule/nytårshilsen 

Morten og Sam undersøger mulighed for udluftningskanal i container C6 
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Mødes hævet kl. 15:00 

Referat er sendt af: Helle 

Referat er godkendt af:  

Næste møde afholdes: d. 19. januar kl. 18.00 – samt 9. marts kl. 18.00 

 

 


