
 

SSIF – Kajak Bestyrelsesmøde 

 

Dato: 10-11-2021 

Afholdt hos:  Per 

Tilstede:  Marius, Per, Kirsten og Kristina 

Referent:  Kristina 

 

Siden sidste møde Valg af ny bestyrelse.  

Bestyrelsen konstituerer sig som følger: 

Formand: Marius Eriksen 

Næstformand: Kirsten Lange Røddik 

Bestyrelsesmedlem: Per Udengaard 

Bestyrelsesmedlem: Kristina Refsgaard 

Hængepartier fra sidst Ingen 

Nye tiltag Forhandleraftaler: Kirsten undersøger om vi kan få rabatter 

til medlemmerne ved internetfirmaer. Vi påtænker indkøb af 

udstyr til klubben igennem disse.  

Kajakleje: Vi overvejer muligheden for at leje en af 

klubkajakkerne ud på dagsbasis til klubmedlemmer, men 

undersøger først om det kan gøres i henhold til 

sikkerhedsregler og vedtægter.  

Introkursus Michael er fortsat instruktør.  

Marianne tilbydes instruktørkursus. 

Økonomi Der er økonomi til indkøb af udstyr. Se punktet Indkøb. 

Hjemmeside Marius undersøger om alle bestyrelsesmedlemmer kan få 

adgangskoder til Conventus.  

Nytårstræf På bestyrelsesmødet d. 4-10-2021 blev det besluttet at 

aflyse det planlagte nytårstræf 2022. 

Vi undersøger muligheder for at lave andre sociale 

arrangementer i vinterhalvåret.  

Sociale arrangementer Vi undersøger muligheden for et evt. besøg fra 

virksomheder der sælger kajakudstyr og tøj. Samt mulighed 

for at mødes i Multihuset til uformel hygge. 

Vi overvejer en besøgsdag for indbyggere i Sejs-Svejbæk 

med egen kajak for at synliggøre os som klub.  

Vi indfører at klubben sponsorerer en kop kaffe efter roning 

på klubaftner.  

Sikkerhed Vi foreslår at der skal være sikkerhedsudstyr i 
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klubkajakkerne. Så det bliver en naturlig del af at være på 

vandet for de nye medlemmer.  

Vedtægter Vi kigger vedtægterne igennem.  

Ifølge §6, pkt. 4 skal medlemmernes kajakker være tydeligt 

mærket med navn og adresse. Vi undersøger muligheder 

for mærkater. 

Vi vil løbende vurdere om der skal stemmes om evt. 

ændringer/opdateringer. 

Generelt vedr. klubben Toiletforhold. Vi vil på sigt sløjfe det nuværende toilet og 

ansøge kommunen om at stille et offentligt op. Vi vil snakke 

med ”bådfolkene” om det, da de lejer bådpladserne af 

kommunen. Marius arbejder videre på dette.  

Store badedag Udover den årlige Store badedag, lægger vi op til at øve 

makkerredning og selvredning flere gange i løbet af 

sæsonen. En gang om måneden efter klubturen, for at 

skabe større tryghed og sikkerhed for alle. Dette vil være 

valgfrit.  

Indkøb Vi undersøger om en af de røde klubkajakker, er utæt. Hvis 

den er, skal den opdateres eller udskiftes. Vi påtænker at 

kigge efter en ny brugt kajak til klubben og vil inddrage 

Finn i beslutningen.  

Sprayskirt trænger til udskiftning da de er utætte og 

elastikkerne møre.  

Slæbetov og pumper til klubkajakker.  

En pagaj der kan skilles ad, til ekstra på ture.  

Vi spørger Finn og han vil købe snore til fastspænding af 

kajakker på vognene, da de er møre. 

Finn og Peter Storm (elektriker) sætter to udendørs lamper 

op og opdaterer brug af markisen.  

Holdere: Per undersøger muligheden for at lave udendørs 

holdere til kajakkerne. 

Til næste møde Forberedelse på møde i hovedbestyrelsen. 

Næste møde afholdes 16-10-2021 hos Per. Med på mødet kommer Ole og Kirsten 

fra den afgåede bestyrelse.  

 


