Referat at bestyrelsesmøde torsdag den 7. marts 2019
Tilstede: Iris Schiøtz, Leif Ulriksen, Birger Monrad, Carsten Bernfeld, Bjarke
Christensen, Torben Bergenhagen.

1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Orientering fra formanden herunder DS generalforsamling
Bjarke laver et udkast til mandatet til repræsentanterne til DSgeneralforsamling.
Vi har fået et nyt medlem, som forsøger at få startet en
kajakafdeling.
Ungdomsafdelingen vil gerne at søge DGI/DIF (tipsmidler) om
midler til indkøb af 3 RS Zest joller og en ny RIB, i alt kr. 265.000.
Bestyrelsen godkendte ansøgningen
Dykkerafdelingen er ved at lave en sponsoraftale med OK Benzin,
Bestyrelsen godkendte aftalen.
Vi laver et regneark eller lignende på Dropbox, hvor vi holder styr
på hvilke fonde m.m. vi har søgt, hvornår, og om vi fik det søgte.
Der er en gruppe medlemmer som ønsker at lave et udvalg der
arbejder med forslag til vedligehold og udbygning af klubhuset. De
har fået at vide at de gerne må gå i gang, men de skal tage hele
pakken, inklusiv finansiering / sponsorsøgning. Bestyrelsen vil

gerne støtte initiativet, men det skal være som et underudvalg til
klubhusudvalget.
Klubben arrangerer sankthansaften med levende musik.
3. Orientering fra kasserer
Intet at referere.
4. Forberede generalforsamling / hvem gør hvad samt eventuelt
indkommende forslag
Leif laver en PowerPoint præsentation. Bjarke leverer regnskabet i
et egnet format.
Ungdomsafdelingen vil gerne vise en film på 3 minutter om det
forløbne år.
Ken og Carsten tjekker folk ind.
Kurt Palmqvist foreslås som dirigent.
Torben foreslås som referent.
Iris fortæller om drone/foto event m.m. under eventuelt.
Vi serverer øl og vand inden generalforsamlingen starter.
5. Forberede udvalgsmøde / Hvem gør hvad
laver slideshow med Handicap og Dykkerafdelingens
udviklingsplaner.
Vi skal koordinere Vild med Vand aktiviteter.
Bjarke opfordrer udvalgene til at huske at opdatere deres aktivitets
kalendere på hjemmesiden

Bestyrelsen mødes kl. 18.00.
6. Opfølgning uafsluttede sager
Intet at referere.
7. Eventuelt

Referent
Torben Bergenhagen

