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Referat af bestyrelsesmøde den 17 April. 2012
Deltagere: MAJ, JKM, RH, HM, AJ, BJ
Afbud: JL
1. Valg af ordstyrer: MAJ og referent: JKM
2. Kommende møder
3. Status fra udvalg
Værksted: Hans Ove og Olfert er i gang med at reparere kajakker, ligeledes er Finn R og Fusser i gang.
Begynderinstruktion: Der er tilmeldt omkring 22. Vi reklamerer ikke men ser hvad der sker og bruger ressourcerne på
aktiviteter hvis der er kræfter i overskud.
Sportsudvalget: Der startes med ungdomsroning i maj. Opslag sættes på hjemmeside og opslagstavle.
Polo: Har været i Holland og vinde turnering med 60 deltagende hold. Der er lavet system for træning og begynderhold.
Kvinderne har hentet forstærkning fra Århus.
Hav: Der er gang i instruktørtræning af havkajak 1. Dernæst sættes havkajaktræning i gang. Derefter 2 navigationskurser der
også er åbne for turroere. Weekendkurser i havkajak i primo juni.
4. Aktiviteter : Vi får besøg af en flok engelske hav kajroere. De vil gerne udveksle og lære DK at kende. De lejer kajakker
for 100 kr. i døgnet og overnatter i klubben for 50 kr. pr nat, camperer på græsset.
Bestyrelsen kigger på priser generelt på kommende bestyrelsesarbejdsdag.
Der er i år fokus på aktiviteter, udflugter og ture, så et forslag kunne være at man tænkte mere i udveksling.
Der er 1. Hjælpskursus igen i foråret. Endelig dato udmeldes af Bent på mail og på opslagstavle.
5. Standerhejsning
MAJ sørger for portvin og småkager og holder en tale.
6. Arbejdsdag
Der er morgenkaffe og overblik over arbejdsdag kl. 9. Der serveres også frokost.
Henning køber morgenbrød.
Arbejdsopgaver hænger på en opslagstavle – nye opgaver skrives på, på dagen.
Polo ungdomsspillere er til stævne i Berlin og der er landholdssamling i København. Polo flytter udendørs ugen efter
arbejdsdagen.
7. Budget 2012
Vi har 372 medlemmer pt. Kontingentopkrævningen er gjort klar til udsendelse. Opkrævningsdato er 1. Maj. Der skal skabes
overblik over de områder hvor vi har mulighed for at hente penge ind, refusioner mm. (bestyrelsesarbejdsdag).
Alle indkøb skal cleares igennem Bent.
8. Regattabygning
Vi arbejder på de sidste detaljer i forbindelse med overtagelse af regattabygningen. Vi har overtaget brugsretten.
9. Ansøgning til Odense kommunes 2:1 pulje.
Vi søger puljen og overvejer kreditforeningslån, med henblik på både at kunne finansiere nyindkøb, renovering, eventuelle
elektroniske låse og etablering af nye faciliteter i forbindelse med overtagelse af regattabygningen.

Der indhentes tilbud på energirenovering, nye vinduer og nye låse.
10. Evt.
Fusse har bedt om aconto beløb til indkøb i værksted. Han får 1000 kr.

