Referat af bestyrelsesmøde den 25 okt
Deltagere: MAJ, JKM, AJ, JL,
Afbud: RH Fraværende:HM
Referent: JKM
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer: JKM og referent: JKM
2. Næste møde
3. Status generelt
Økonomi (HM)
Der er indsendt ansøgninger til OK om driftstilskud ( medlemsindberetninger, lokaletilskud). Økonomien ser sund ud.

Aktivitetsudvalg
Havkajakgruppen havde taget initiativ til hyggelig afslutning med pæn deltagelse fra både tur og havkajak. Det kunne blive en
god tradition.
Ingen meldte sig til at arrangere efterårsfest.
Jens arrangerer nogle klubaftner. Fortællinger fra medlemmers kajakture ud i verden, indbudte kajakroere med særlige
eventyr i bagagen, debatmøde om vores ønsker for klubbens videre udvikling mm.

Sportsudvalg
Der er kommet godt gang i organiseret træning. Og vi sender 3 personer på trænerkurset DKF træner 1.

Poloudvalg (AJ)
Der er startet begyndertræning i svømmehallen med stor succes.
Der arrangeres Odense Canoe Polo International – kæmpestævne. Med deltagelse af de bedste hold i verden. 78 januar. Vi
har udlånt udstyr til efterskoler der skal deltage i stævne. Det kører rigtigt godt – specielt på ungdomssiden. DKF midler
(10.000kr) er brugt til at øge samarbejde med efterskoler og indkøb af udstyr.

Havkajak gruppen (JL)
Der har været god gang i tirsdagstræning med mangel på udstyr som resultat.
Der er en kvinde gruppe der træner til adventureløb i Vesterhavet til aug, der afholder træningsweekender løbende hen over
året og bruger klubhuset – efter aftale med Jens L. Vi har investeret i passende sikkerheds udstyr så vi kan afholde kurser og
firma arrangementer. Der er allerede frivillige til frironing til næste år.

Begynderinstruktion (JKM)
Der er behov for struktureret frironing til næste år.

4. Conventus status
Der er ved at blive lavet kontoplan i Conventus (Jens L aftaler nærmere med kassereren). Når dette er oprettet laves et
opslag på hjemmesiden, i klubben og der indkaldes til medlemsmøder så vi sikrer at alle bliver oprettet i det nye system.
Ingen medlemmer skal gå ind på Conventus før der gives besked.
Dernæst skal al bogføring flyttes over i systemet. Hertil købes hjælp med postering

5. Vedligehold af klubhus
Vi mangler en vicevært. Der er konkret behov for at få repareret vandindtag på dametoilettet.

6. Økonomi.

Det er sårbart at der kun er en der har adgang til klubbens konti. Bestyrelsen beslutter at formand og næstformand også har
fuldmagt til alle konti. Vi vil benytte maksimal bogføringshjælp fra kommunen.

7. Status på skur.
Der er styr på skuret. Der er ca. 10 pladser der er optaget af folk der ikke er medlemmer. De 10 kajakker skal fjernes
samtidigt med 510 kajakker med ukendt ejermand. Bestyrelsen får dem deponeret et år – hvorefter vi tager stilling til hvad vi
gør med dem.
Næste skridt bliver håndtering af de der har mere end en kajak liggende. Dette tages op i forbindelse med standerhejsning.
Kajakker og udstyr.
Værkstedsansvarlig. Vi har brug for reparation af en række kajakker. Og vi har brug for en der kan have overblik og visitere til
både hjemmereparation og til at sende ud til reparation. Jens sætter gang i et reparationskursus.

8. Næste års begynderhold
Der afholdes evalueringsmøde tirsdag den 1 november hvor alle instruktører og hjælpeinstruktører er inviteret.
Dernæst planlægges næste års kurser og frironingsaktiviteter.
Næste møder conventusmøder tirsdage 8 nov og 15 nov i conventusværkstedet kl 16.3018.30

