Referat af bestyrelsesmøde den 28 maj
Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2012
Deltagere: MAJ, JKM, RH, HM, AJ
Afbud: JL
Referent: JKM
1. Valg af ordstyrer: HM
2. Kommende møder
Onsdag den 27 juni kl 20.00 (efter handikap).
Mandag den 6 august kl. 19.00
Mandag den 17 sept. Kl 19.00
3. Status
Økonomi (BJ)
·
Kontingentopkrævningen er i sidste fase, hvor manglende betaler får personlig henvendelse. Medlemmer der ikke Der
mangler tilbagemelding fra en gruppe medlemmer. På mødet i juni afsluttes medlemsopgørelsen og de medlemmer vi ikke
har hørt fra udmeldes. Der er budgetteret med 16 nye kursister i både juni og august.
Sportsudvalg (RH) ungdomshold
·

Lidt træg forårsstart. Aktivitetsniveau er under sidste år. Ungdomstræning bliver onsdag 17.30.

Poloudvalg (AJ)
·
Højskoleturnering gennemført. Komogprøv arrangement gennemført. U21 har holdt træning i havnen. Meget fokus på
det. Begynderhold startes på tirsdag.
Havkajak gruppen
·
Der trænes EPP3 træning hver tirsdag med 10 – 12 deltagere, hvor halvdelen forventes at gå op til EPP 3 prøven i
efteråret.
·

Havkajak instruktør 1 kursus sættes i gang i næste måned, med 4 – 6 deltagere.

·
Tour de Thurø roes der sammen med de nye turroerne, hvor udvalgte havkajakroer assisterer såfremt der er behov
herfor.
Begynderinstruktion (JKM)
·
Der er 1012 begyndere på hvert hold. De føler sig godt taget imod. Vi får gode tilbagemeldinger. Obs på rekruttering af
hjælpeinstruktører og uddannelse. Alle instruktører opfordres til at deltage i træning’er. Vi forsøger at sætte EPP3 træning op
efter begyndertræningens slut for at få flere instruktører klædt bedre på. Bestyrelsen vil gerne have henvendelser så vi kan få
betaling af kursus/prøve til at hænge sammen med budget.
·
Finn Reifling har foreslået 60+ begyndertræning og bestyrelsen er positivt indstillet overfor et 60+ projekt og vil gerne se
et oplæg på hvordan dette kunne køre.
Aktiviteter (alle) vidåtur,
·

Der blev givet tilskud til turen. Kort beskrivelse / billeder ventes efterfølgende på hjemmeside.

Regattabygning (MJ) GF ref. 2009, 2010, 2011
Afventer tilbagemelding fra Odense Kommune omkring lejekontrakt.
4. Indkøb af nye pagajer til havkajak (JL)
·

Ny indkøb udskydes til næste bestyrelsesmøde hvor vi forventer et overblik over økonomien.

Medlemmer på EPP2 og 3 niveau tilskyndes til selv at købe pagajer.
5. Retningslinier for brug af klubkajakker og trailer:
Medlem har set OK klubkajakker + trailer i Kerteminde. Kajakkerne blev roet direkte op på stranden.
ikke slået op som klubtur
ikke skrevet i trailer bog
ny trailer er pt. Ikke låst og trailerlåsklods mangler.
Klubbens regler skal overholdes og bestyrelsen hører gerne fra de der har været på tur i Kerteminde.

Tur regler: Alle ture SKAL opslås som klubture, hvis man anvender klubbens trailer og kører klubbens kajakker væk fra
klubben. Alle ture skal være åbne for alle klubbens medlemmer.
Roning fra klubben med venner og familie der ikke er medlem i klubben. Det indskærpes at dette IKKE er tilladt.
Klubbens materiel anvendes af klubbens medlemmer.
6. rengøring
beskidt fodtøj. nogle medlemmer er ikke så gode til at holde klubben pæn. Godt nok er der et rengøringshold, men
hvis man slæber jord og mudder med ind skal det indskærpes, at man selv tørrer op
 Forslag køleskab opslag: alt der ikke er navn på er til fri afbenyttelse
7. Henvendelser fra potentielle medlemmer
Weekendkurser opslås den 16/17. juni (havkajak), 1415 juli (turkajak, der afholdes af Rasmus/Henning) og den 1112 (Fælles
mellem hav og tur).
8. referat GF på hjemmeside
hvem har det liggende elektronisk?
Jens Lauritsen har det nok…
9. sikkerhed (MJ)
Debat om redningsvest eller ej? Efter Præstø ulykke samt dødsulykke for nylig, foreslås retnings linier til fornyet
debat. Også vejledning omkring hvor man ligger i vandet – sejlrende. Hvornår man roer på året mv. Om man ror
alene mm.
Retningslinier tages op til debat på kommende bestyrelsesmøde.
10. skurplads nr. 2
Forslag: 1 plads er gratis. det skal koste 500, pr. efterfølgende kajak et medlem ønsker at opbevare i klubben. Forslag
er vedtaget. Bestyrelsen kan i særtilfælde give dispensation.

