Bestyrelsesmøde 14/1 2021
Mødet blev afholdt over zoom. Hele bestyrelsen deltog.
Begynderkurser 2021. Vi håber at kunne starte 2 hold med start primo maj med weekendopstart 8. og 9.
maj og derefter faste rodage mandage og tirsdage som sædvanlig med Erik mandage og Frank tirsdage. Hvis
der ikke kan startes i maj, må vi aflyse, for ellers nås der for lidt inden sommerferien.
Regn indtil videre med 8 deltagere pr hold, men det afhænger af restriktioner.
Erik R taler med Erik C om hvad han eventuelt kan stå for.
Der er en venteliste på ca. 18 lige nu. Flere af dem kender hinanden to og to eller kender et nuværende
medlem.
Lissi skriver ud til ventelisten om de foreløbige planer for begynderkurserne og oplyser, at det dog stadig er
meget usikkert, om vi kan starte op, da vi jo ikke kender eventuelle restriktioner endnu. Hvis kurser
gennemføres, ligger rodage/rodatoer dog fast. Ventelisten bedes om at indbetale 500 kr for at have en
foreløbig plads, som dog ikke er en garanti for, at vi kan gennemføre. Man får beløbet retur, hvis der ikke
gennemføres, eller hvis holdene bliver meget små pga restriktioner som i 2020.
Instruktørerne klarer selv det med hjælpere – Lissi skriver dog gerne ud, hvis instruktørerne ønsker det.
Åbent hus-prøvedag afholdes søndag den 2. maj kl. 13. Det er mest rettet til ventelisten, men andre må
gerne komme, selvom der næppe er flere kursuspladser. Vi aftaler nærmere om det konkrete arrangement.
Jubilæumsfest og reception Erik R kontakter Lisbeth B. P., der koordinerede forberedelsesgrupperne, med
spørgsmål om festdato. Lisbeth oplyste på generalforsamlingen, at det fortsat er den 13. juni, men da dette
er en søndag, spørger Erik igen, herunder om vi evt. kan få det ændret til den 12. juni – hvis der
overhovedet kan holdes en fest. Erik opfordrer Lisbeth til at opfordre grupperne til at gå i gang igen.
Lissi oplyste om status for jubilæumshæftet, og at arbejdet hermed genoptages. Det er ikke færdigt men
meget langt. Sendes til bestyrelsen.
Sikkerhedsregler. Det er et DKFkrav, at klubberne har sikkerhedsregler. Det har vi haft, og de har været
hængt op, men er forsvundet. De krævede også noget opdatering. Vi skal derfor udarbejde nye. Lissi laver
udkast til næste møde, og Frank sender noget tekst, som han har set tidligere. (jeg har efterfølgende
tjekket Neptun, som i deres love blot henviser til, at forbundsregler og regler fra Søsportens sikkerhedsråd
skal overholdes, mens Hellerup har meget detaljerede regler tilpasset deres farvand/Lissi).
Kajakker Ivan har bestilt en ny Liner og en Escape, som kommer til februar. Priserne er steget meget.
Forårsgeneralforsamling. Bliver den 24. april og gennemføres på zoom, hvis der fortsat er
forsamlingsforbud.
Vedligeholdelse af klubhus. Formanden vil bestille beklædningsbrædder, så vi kan begynde at male snart,
så de malede brædder er klar, når vi kan gå i gang med at sætte dem op.
Andet. Lissi og Nina sørger for at udsende kontingentopkrævning i februar. Lissi tjekker op på licenser og
får udstedt licens til de, der har bestået prøverne og roet de 50 km. Der er udstedt 2 licenser (Jørgen Bille
og Martin Raussen) men mangler nogle stykker.
Bestyrelsesmøde: næste møde er 4. marts 2021 kl 19.00. Amit sørger for at invitere på zoom.
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