Referat af bestyrelsesmøde 8. august 2011
Odense Kajakklub  bestyrelsesmøde referat 8. august 2011.
Deltagere: MAJ, JKM, RH, JL, AJ
afholdt hos Julie
Gæster: Ingen
Næste møde formentlig 22. august (Økonomi møde).
Dagsorden
1. Status
Formanden
Vi skal snart begynde at se på næste sæson og prioritering af bestyrelsesarbejdet. 
se pkt 2.
Økonomi og kasserer
Henning, Rasmus og Andreas har været på introduktionshold for økonomi og
administration. Det er en større opgave end forventet at skifte til Conventus.
Vi er enige om, at starte i denne sæson. For at gøre det afholdes et fokuseret
bestyrelsesmøde, hvor konsulenten fra kommunen inviteres.
Michael og Henning ser på økonomi og medlemsstatus.
Aktivitetsudvalg
Pia er rejst til Thisted og vi har alle takket hende for en rigtig god indsats. Der er
lagt en god plan for i år, og vi må tage op til næste år, hvordan vi får
aktivitets/turudvalget på plads igen.
Julie skriver på facebook for at få nogen af de nye til at sætte aktiviteter på banen.
Michael taler med Mads om han vil samle en gruppe til at organisere oktober fest.
Sportsudvalg (RH)
Der er en præcis liste over mangler til kapkajakkerne. (sæder, ror, )
Absolut nødvendigt (for at kajakkerne kan bruges): ca 8500 kr
Dette er vi enige om at Rasmus kan bestille.
Rasmus er ved at samle et egentligt sportsudvalg så det bliver mere organiseret
næste år. Der skulle helst også samles et ungdomshold til næste år.
Poloudvalg (AJ)
DKF har bevilget midler til juniorer. Midlerne er gået til udstyr. Ungdomsholdet
(samarbejdet med efterskolerne) har været til tre af fire stævner. Ud af 8 er der nok
45, som vil fortsætte. Tre af de nye er med på U21 landshold. Med efterskoler,
gymnasier og ungdomsskolerne har der i alt været knap 50 deltagere.
Havkajak gruppen (JL)
Der har været god aktivitet på tirsdage hvor JL har instrueret  og de øvrige, hvor
Anders og Bent har taget over. Der bliver 10 deltagere i det annoncerede havkajak
weekend kursus den 13+14. august.
Til DGI RØMØ Camp var 3 tilmeldt.
opgaver:
a. Formularen til kurser tilrettes til både weekend og forårskurser (er sket).
b. Til næste års budget skal vi have et samlet sæt af sikkerhedsudstyr i orden.
(pumper, overtræk til kurser, pagajflyder mm). For i år klarer vi os med det som
poloroerne har.
c. De nye kajakker skal mærkes og der skal sættes snore i alle luger (nu er der
ingen). Der er bestilt et sæt skabeloner til at mærke udstyr med. (max 1000 kr).
Der bestilles i to størrelser, 2 kopier af hver (5 og 10 cm).
Status bådskur
Der er godt styr på tildeling af pladser, og alle som har ønsket plads har stort set

fået det.
Problemstillinger aktuelt er:
1. Afklaring af hvem der stadig er medlem (afventer revideret medlemsliste)
2. Ny formular om skurplads skal sættes på hjemmesiden i topbjælken.
3. Hvad gør vi ved kajakker, som ikke er i brug eller ingen ejer har ?
4. Der er ingen som har kommenteret forslaget til regler, som har været på
hjemmesiden under ”bestyrelsen” i underpunktet ”regler” siden før
sommerferien. Printes ud til opslagstavlen.
Begynderinstruktion (JKM)
Der er gennemført:
Turkajak: To forårskurser og to weekender med i alt 50 nye medlemmer
Havkajak: Der gennemføres kursus i den kommende weekend
Værkstedsstatus
Der er mindst tre, som ønsker at være aktive med reparationer. Rasmus samler
dem og kommer sammen med dem til forslag om fiberoplæring.
2 Sæson 2012
Vi er enige om, at det er en god ide, at få et mindre antal principper fastlagt
En samlet liste har vi ikke, men punkterne kunne være:
 gæsteroere hvem og hvordan  (oplæg v. Julie)
 arrangementer for grupper  event gruppe (oplæg v. Julie)
 principper for at blive medlem (oplæg ved Michael)
 hvilke kajakker må bruges af hvem (oplæg ved Rasmus)
 principper for skift/brug/omskoling mellem tur, hav og polokajakker (Julie)
 sikkerhedsregler (oplæg ved Rasmus)
 afklaring af forsikring (oplæg ved Michael)
Forslagene diskuteres på næste bestyrelsesmøde
3 Godkendelse til udlevering af nøgler. (frironing)
Der har været usikkerhed om, hvornår man er friroet.
Det er epp2 niveau for enten havkajak eller turkajak, som gælder for at få en nøgle,
samt at man mindst har roet 100 km og vist bevis for svømning (600m).
De som ikke opnår epp2 niveau ved at deltage i kursus og ro 100 km kan selvfølgelig
fortsætte i klubben indtil de har nået det niveau, men de kan ikke få en nøgle og ro
selvstændigt.
Det er altså IKKE tilstrækkeligt, at ro 100 km og aflægge kæntringsprøve for at få en
nøgle.
Demonstration af epp2 færdigheder skal ske til en instruktør og være aftalt konkret
med Julie KjærMadsen (turkajak) eller Jens Lauritsen (havkajak).
4 Hvordan får vi frironing af medlemmer fra weekend kurserne ?
Det har været (er) et problem at få koordineret frironing for personer efter weekend
kurserne. Vi skal have sat dette i system. Løsningen er på lang sigt, at der uddannes
flere til epp3 og instruktør .
Principperne er:
Efter et weekend kursus skal kursisterne melde sig ind i klubben og have betalt
kontingent for resten af året før de kan ro igen.
Hvis epp1 eller epp2 IKKE blev bestået, så kan disse personer alene ro sammen
med instruktører indtil makkerredning kan udføres.
For de som bestod epp1 eller epp2 kan man ro sammen med alle frigivne
klubmedlemmer og derved nå de 100 km.
Alle klubmedlemmer, der har nøgle kan hjælpe med frironingen. Forudsat at både
de nye og klubmedlemmet med nøgle ror sammen på hele turen, tæt ved kysten og
det er roligt vejr. Hvor mange den frieroede synes man vil have med er klart den
enkeltes valg.
Roaftaler laves lettest via facebook forum

Udover den frironing, som alle medlemmer hjælper med efter kurserne vil vi sikre
”erfaringsroning”  om muligt på bestemte dage eller forud annonceret på
hjemmesiden/facebook/opslagstavle. (Jens koordinerer ”havkajak” og Julie turkajak)
5 Skift mellem polo, hav og turkajak
Der har været diskuteret hvad der skal til for at skifte mellem hav, polo og
turkajakker. Bestyrelsens holdning er klart, at sikkerheden skal være i orden og man
skal være instrueret i materiel og redning.
Derfor gælder dette indtil vi har fået reglerne færdige og diskuteret på
medlemsmøde eller lignende:
Fra tur til havkajak:
Turkajak roere kan bruge havkajakkerne, når de har vist kæntringsprøve med
mindst makkerredning i den type af klubbens havkajakker fra port 18, som man
ønsker at ro i, og fået introduktion til forskel mellem tur og havkajak (Fiber vs.
plastik, ind og udstigning inkl. fra strand, tømning) Skal vises overfor havkajak
instruktør, bestyrelsesmedlem, eller et af næstformanden udpeget erfarent medlem
(liste med godkendte navne vises på opslagstavlen og hjemmesiden).
Fra havkajak til turkajak:
Havkajak roere der enten har EPP2 fra anden klub eller har deltaget i klubbens
weekend kursus kan bruge tur kajakker når de har vist makkerredning i turkajak
(Tiki) og fået introduktion til forskel mellem tur og havkajak (Fiber vs. plastik,
ind og udstigning inkl. fra strand, tømning), og de forskellige typer af
turkajakker. Introduktion gives af bestyrelsesmedlem eller et af næstformanden
udpeget erfarent medlem (liste med godkendte navne vises på opslagstavlen og
hjemmesiden).
Fra polo til hav og eller tur.
Gælder som ovenfor, dog skal polo roeren være erfaren indenfor polo, dvs. have
roet mindst en sommer eller vintersæson. Det aftales konkret for den enkelte roer
mellem polorepræsentanten i bestyrelsen og næstformanden hhv.
havkajakinstruktørerne.
Fra havkajak/turkajak til polo:
De som er interesserede i at ro med til polo kontakter polotrænerne og får en aftale.
Eventuelt
Dirk har oprettet mail adresser til klubben, sådan at man ikke skal opgive sin private
mailadresse. Mail bliver videresendt til en adresse, som er aftalt med Dirk. Når den
enkelte svarer på mail må man i sit mailsystem selv sikre, at afsender (replyto) bliver
sat til den korrekte. Adresserne kommer på hjemmesiden.

