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Best.møde afholdt hos Marius: Tilstede: Kirsten, Birgit V, Marius, Ole , Per 

1.valg af referent. Birgith 

2 Siden sidst v/formanden Sidste ro dag i år er på tirsdag. Kirsten tager logbøgerne 

med hjem på torsdag. For at ro vinterkajak skal man have 

taget redningsøvelser. 

3. Standerstrygning den 10. 

okt. – som vi plejer eller? 

Kirsten køber en ting til en eller flere af de nye roer. Finn 

giver vandrefuglen videre. Ole og Per kører kajak trailer og 4 

korte kajakker til vinter opbevaring og private kajakker der 

ønsker opmagasinering kan medtages for 200-300 kr. 

Standerstrygning: Kaffe - rengøring og øllerne til sidste. 

4. Ændring af tekst til 

kajaksiden på SSIF 

hjemmeside, og evt. til 

procedure for anvendelse 

af kajak. 

Procedure for anvendelse af kajak slettes. Ny procedure se 

hjemmesiden. 

5. Stillingtagen til 

øremærkning af evt. 

overskud i afdelingerne til 

halprojekt. (svar fra 

afdelingerne på næste 

HB 17.11) 

Kajak containeren. Der skal laves nye rørskinner og sættes 2  

skumblokke på rørene, så kajakkerne ligger mere stabilt. 

Kommende indkøb 2021 for 15.000kr. 

Vi kan afse 20.000 kr. til SSIF   

6 Skal vi i kajak afd. 

indsende aktivitetsplan / 

årskalender til 

”Foreningsnyt” – 

fremadrettet? 

Når årsplanen er færdig sendes den inden 20 feb til Poul–

foreningsnyt og så kommer årsplanen med i marts 

nummeret. 

Monitoren i multihuset-Hans 

Monitoren i brugsen. infodagli@gmail.com 

7. . Punkter til 

årsmødet/generalforsamling 

den 2.nov. (udover de 

obligatoriske) 

Begynder kursus instruktør-Michael og Bjarne. Marianne 

tilbydes instruktør kursus og Kirsten snakker med hende. 

Dirigent til årsmødet: Connie. Referent: Birgith 

8. Vedr. valg til tillidsposter 

på årsmødet (og hvordan 

vil bestyrelsen forholde sig 

til formandsvalg). 

Valg til bestyrelsen og bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Ole er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Kirsten er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Birgith er ikke på valg men trækker sig af personlige 

grunde.                                                                             
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Valg til sikkerhedsudvalg. 

Valg af altmuligmand. 

Valg oprydning udearealer.                                                                                 

9. Andet 

 

Nytårstræf som annonceret bliver aflyst. Ny bestyrelse 

finder en ny måde til social sammenkomst. 

Heldagsture en gang om måneden. Kirsten laver en seddel 

hvor alle har mulighed for at byde ind med en tur.  

Tilmelding til intro kursus skal åbnes præcis f. eks. kl 10 og 

tilmeldingen lukker når der ikke kan være flere på kurset. 

Efter tilmelding betales kontingent.  

10. Næste møde Mandag den 8.11 hos Per. 

 


