
Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2021 
 
 
Deltagere: Johanna Åkerman, Keld Broksø, Inge Ribers, Søren Sibbersen, Bo 

Sørensen, Nicholas Feltsen, Katja Olsen  
 
Referent: Katja Olsen 
 

1. Opsamling på beslutninger sidste bestyrelsesmøde: for at sikre at punkterne adresseres vil 
der for fremtiden laves en opsamling fra sidste bestyrelsesmøde. Årshjulet gennemgås 
samtidigt til hvert møde.  

2. Opsamling fra generalforsamling: 
a. Kajakløb: der var generelt stemning for at afholde en eller anden form for løb. Det er 

dog vigtigt at beslutte hvad formålet skal være (samle klubben, lære andre at kende 
etc), og hvilket format det skal have. En ide kunne være at spørge klubbens 
medlemmer om deres mening, da det skal drives af medlemmerne og ikke af 
bestyrelsen.  

b. Fastholdelse af medlemmer: både nye medlemmer samt 18-25 årige, hvad kan vi 
gøre for at holde på dem. Dette punkt er relevant for klubbens vision og vil indgå i de 
diskussioner (se punkt 3). 

c. Videoovervågning: bestyrelsen fastholder behovet, Søren rykker Jakob igen.   
3. Vision for klubben: bestyrelsen ønsker at afholde en intern temadag hvor vi diskuterer en 

vision for klubben, fx vha. en konsulent fra DKF.  
4. Datoer for møder i det kommende år: bestyrelsesmøder i 2022: 9/2-22, 23/3-22, 14/6-22, 

27/9-22. Medlemsmøde 27/4-22. Generalforsamling 26/10-22. 
5. Indretning af stue/køkken: Inge og Nicholas nedsætter et udvalg som i fællesskab indretter 

klubhuset, meldes ud på FB. Det er stadig planen at vi skal have en kajak hængende under 
loftet (Bo). 

6. Ønske om at sætte router ud i køkkenet (evt ovenpå køkkenskab) - så vil den dække hele 
klubhuset (Sonos inkl.), give bedre Wifi og undgå alt det støv, der er ovenpå. Nicholas og Bo 
finder en løsning. 

7. Rokortcomputerne forbindes gennem væggen og sættes i skabet i klubstuen på sigt. 
Nicholas mangler at finde ud af hvilke kabler der skal til, og skal tale med Johnny om det. 

8. IT mm.: Nicholas foreslår at klubben kan få gavn af 
Memberlink. https://www.memberlink.dk/funktioner er undersøgt før, men det er dyrt og 
kan ikke løse vores udfordringer med rokortet. Nicholas undersøger (evt. til næste gang) om 
klubben kan have gavn af det. 

9. Update på fart i Kalveboderne: Keld informerer at der kommer en kampagne i det nye år for 
at sænke farten, primært henvendt til de motoriserede både.  

10. Affaldssortering: Keld afventer et udspil fra kommunen om levering af sorterings containere.  
11. Konto-overførsel til husmand til indkøb af marerialer til køkken etc: fungerer.  
12. Færdiggørelse af køkkenet: de sidste ting er ved at være på plads. 
13. Corona: bestyrelsen henstiller til at man kun færdes i klubben med et gyldigt coronapas, dvs. 

enten fuld vaccination og/eller en gyldig test (72 timer for PCR og 48 timer for kviktest). 

https://www.memberlink.dk/funktioner


14. Motorbåd-status: den nye båd ligger i Sørens baghave og kommer først i vandet til foråret. 
Bestyrelsen sørger for at få en bådplads til foråret.   

15. Økonomi-gennemgang: likviditet på 49.000 kr. 
16.  Jørgen har fået overdraget "port"-tjansen fra Stig - Stig fortsætter dog med at vedligeholde 

låsene. 
17. Eventuelt: 

a. Funktion af ”alle-mail”. Volder problemer, da Inge står som hostmaster. Nicholas er 
på sagen. 

b. Katja træder ud af bestyrelsen til efteråret 2022. 
c. Bo køber ny industristøvsuger, da den nuværende ikke fungerer ordentligt.  
d. Varmtvandsbeholder: skal i princippet afkalkes 1-2 gange om året men er aldrig 

blevet afkalket. Dette skaber de problemer vi ser med det varme vand. Der kommer 
en VVS-mand og kigger på rørerne for at se om det kan løse problemet, alternativet 
er at købe en ny varmtvandsbeholder.  

e. Container på plads. Tak til medlemmer der hjalp med at male etc. Det gamle stativ er 
sat ind i den ene ende, og der skal indsættes et stativ i den anden ende. Der skal 
laves et tag for at undgå fugtproblemer, men dette venter til foråret.  

f. Håndvægte: en håndvægt gik i stykker tidligere i denne uge, da bunden gik ud. Alle 
håndvægte svejses nu for at det ikke gentager sig. 

g. Søren har været til DKF’s årsmøde mhp. at høre om eliteroning.  
h. Ole har tilbudt at vi kan få hans baglænsromaskine i klubben. Bestyrelsen siger ja tak. 
i. Forslag til engangspuljen (frist 10. januar 2022). Inge spørger Jan, Henning og Nina 

om de har ønsker. 
j. Wall of fame: tages med i udvalgsarbejdet om indretning af klubhuset. 
k. Ny borgmester: bestyrelsen tager kontakt til foråret. 

  


