Referat af bestyrelsesmøde den 6 juni
Deltagere: MAJ, JKM, HM, RH, JL, PP,
Afbud: AJ
Referent: JKM  Gæster ingen
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer: PP
2. Næste møde – 8. August hos Julie Solskinshøjen 17, 5250 Od SV
3. Status
Økonomi (HM)
Aktivitetstilskudsansøgning er indsendt til Odense Kommune. (Driftsudgifter og medlemsantal). HM er ved at checke
indmeldelser, udmeldelser og betalinger, Samt forberede overgangen til Conventus.
Aktivitetsudvalg (PP)
Onsdag kommer Odense havkajakklub på besøg til grill, formål er at lære hinanden at kende for evt. fremtidige fælles
aktiviteter. Jacob Tue melder ud om pinsetur. Sct. Hans aflyses i år da det ligger på en torsdag mellem handicaponsdag og
Le Mans fredag. Der planlægges oplæg igennem vinteren om f.eks. medlemmers oplevelser med kajak ude i verden. Det
foreslås at det bliver en fast onsdag i md.
Le Mans afholdes med Preben Apager som tovholder. Jacob Tue laver klubtur med arkæologisk fokus.
Førstehjælps kursus onsdag den 24 og onsdag den 31. Om aftenen. Der er ca 20 pladser. Fordeles efter først til
mølleprincippet. (trinvis førstehjælp og hjerteredning). 2x 3 timer.
Sportsudvalg (RH)
Der er gang i fællesroning om mandagen med 12 faste tilmeldte. Handikap er nogenlunde i gang, stadig behov for tidtagere.
Der er planer om et kvindehold.
Poloudvalg (AJ)
Der er polo dommerkursus den 17. Juni. Med overnatning i klubben.
Havkajak gruppen (JL)
Jens laver instruktion for havkajak hver den 1. tirsdag i måneden. Der vil blive annonceret en træningsplan for tirsdage ( hvor
Jens instruerer hver den 1. tirs i md) med det formål at lave en EPP2 prøve i september. Der skal laves et weekend kursus,
der kommer opslag på hjemmesiden).
Begynderinstruktion (JKM)
Alt går efter planen og der er primært glade begyndere der føler sig godt modtaget i klubben.
4. Principper for tildeling af plads til kajak i skuret (JL)
Jens opsætter oplæg til fordeling af kajakpladser. Medlemmer kan så kommentere, hvorefter der konkluderes og de endelige
principper besluttes på et bestyrelsesmøde.
Oplæg er indledende: Vi tilstræber at tilbyde en bådplads til alle medlemmer der ønsker det. Kun kajakker der er I
regelmæssig brug. Folk med særlige funktioner kan ansøge om en ekstra plads. Jens foranlediger oprettelse af en formular til
al henvendelse omkring tildeling af bådpladser.
5. Conventus status (RH/HM)
Systemet er testet og godkendt. Vi går i gang med at bruge det. Regnskabsdelen er den vanskeligste at driftsætte, Henning
får mandat til etablering af regnskabsdeling i conventus. Der er givet mandat til at købe kontorbistand hos DKF for op til 2500
kr i forbindelse med skift af regnskabssystem.

. Bestyrelsen sættes ind i programmet på bestyrelsesmøde i september.
6. Procedure for indmeldelse (JL)
Sidemandsoplæring skal aftales med et bestyrelsesmedlem.
Der er behov for en klar procedure for såvel indslusning som omskoling i klubben. Dette tages op på et kommende
bestyrelsesmøde.
7. forslag til indkøb af havkajakker (MAJ)
Der indkøbes 8 havkajakker og 5 turkajakker.
8. Weekendkurser (MAJ/JL/JKM)
Der er opslået 2 weekendkurser. Det første er næste fyldt. Det andet skal der annonceres for at fylde. Der annonceres efter
klubmedlemmer der vil ro sammen med dem efterfølgende for at få dem friroet, hvis de ønsker at blive medlem af klubben.
Julie laver en form for markedsføring.
9. Værkstedsansvarlige (JL)
Jens laver opslag omkring værkstedsansvarlig.
10. Instruktørsamling Kerteminde  opsamling (JL)
Det var et fint indspark, men det vurderes at der ikke var meget nyt under solen. Det var godt at møde folk fra andre klubber.
Der var nogen inspiration at hente I instruktionen. Det skal måske være ‘geninspireringskursus’ I fremtiden. Inspiration til
teknik software.
11. Gæster i klubben (MAJ)
89. juni Sønderborg Idrætshøjskole, Har fået lov til at sætte telte op +bruge toilet/bad/køkken
17. juni DKF kajakpolodommerkursus, klubhus + overnatning
2829. juni SDU eksamen, Har fået lov til at sætte telte op + bruge toilet
Retningslinier for lån af klubbens lokaler er udfærdiget og sættes på hjemmesiden.
12. Hjemmeside gruppe (MAJ)
nogen som vil arbejde videre med indhold og design af hjemmesiden
undersøge muligheder for elektronisk ro kort. Når conventus kører undersøges hvordan vi kan koble nye aktiviteter på.
Det tages op igen som vinteraktivitet –tages op igen på senere bestyrelsesmøde.
13. EVT:
A. Henvendelser omkring events og arrangementer. Der skal nedsættes et event udvalg og skrives en procedure og
beskrivelse for hvad vi kan tilbyde. Julie laver et oplæg.
B. Klubtøj. Rasmus og Michael undersøger og tager action. Planen er at hvis man stiller op for klubben eller er instruktør kan
det ses.
C. Retningslinjer for brug af klubbens kajakker. Sættes på næste mødes dagsorden. Der laves op
D. Der skal indføres et punkt på dagsordenen om opfølgning fra sidste bestyrelses møde.
E. Michael har udfærdiget en bestyrelseshåndbog med alle nødvendige informationer.

