Bestyrelsesmøde 24/11-2020
Første møde i den nye bestyrelse. Velkommen til Frank og Mette Klint.
1.

Bestyrelsesarbejdet

Orientering om bestyrelsesarbejdet for de nye.
2.

Foreløbig plan for bestyrelsesarbejdet

Instruktion: frank vil fokusere på instruktion og andre aktiviteter. Opfordrer Erik til at tage EPP2
instruktørkurser.
Materielsituationen: der er flere ideer om, hvad vi skal købe. Sværhed/indstilling og forskelligheder har
betydning for valget. Runnere er f.eks. lavet om og sværere og ikke som de gamle, dvs. dem, som folk er
glade for. Problemet kan være indstillingssystemer. Der købes formentlig Liner og Escape. Frank, Erik og
Ivan tager sig af det. Finder pladser. Nye kajakker er høje- kan være et problem.
Sikkerhedsregler. Drøftes på et senere møde.
Hjemmeside. Drøfte på senere møde.
Privatdata. GDPR. Drøftes årligt.
Årshjul. Næste møde.
Jubilæet. Grupperne skal starte igen.

3.

Modtagne forslag fra medlemmer

Mette Harbos forskellige forslag:
Nyt brusehoved.
1-grebs blandingsbatteri med termostat til bruser (sparer vand idet der ikke skal bruges vand til indstilling
af rette temperatur samt ingen fare for skoldning)
1-grebs blandingsbatteri til køkken (samme årsag som ovenstående)
Nøgleboks med kode opsættes på facade. Så kan man nemt altid komme ind! Koden ændres hvert år og
gives til dem, der har betalt kontingent.
Hvis der købes nye kajakker, kan de så købes med spraytop?
Købe et antal (3-5?) spraytops til nuværende kajakker som man kan låne i lighed med pagajer og
redningsveste
Beslutning
Toilet: håndfrit sæt giver mening coronatiltagsmæssigt. Bliver opgave til arbejdsdag. (OBS når jeg ser
Mettes forslag, har hun ikke foreslået dette, men ideen er god. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra /ref)
Brusehoved: Nina køber nyt.

Køkken: bestyrelsen fastholder, at der skal være opdelt batteri i køkken, da hanen her bruges til mange
formål.
Nøgleboks: bestyrelsen mener ikke, at det er sikkert nok. Der er for mange med koden. Forsikring. Der er en
skjult nøgle ved klubben. Mette oplyses herom.
Spraytop: Der er et par stykker, som ikke er private. Der står Pilen i. VI reklamerer for dem. De er så billige,
så det er let at købe som eget materiale.
Lissi: skriver til nettet (FB), mail til Maibritt (saltvand og sæbe eller afspritning, når der ikke er vand) og
tilsvarende til alle.
Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde onsdag i januar.
Lissi

