Referat af bestyrelsesmøde 27.juni 2012
Deltagere i mødet: Alle bestyrelsesmedlemmer pånær HM (afbud)
Pkt 1. overraskelse BJ
Ansøgning af 2:1 ordning er imødekommet med 442.000,
Renovering af træningslokale, energirenovering (isolering, jordvarmeanlæg m.m.) og elektronisk låsesystem, omlægning af
fliseareal ml. opholdsrum og træningsrum, m.m. opslag kommer hurtigst muligt på tavlen og facebook.Bestyrelsen udarbejder
tidsplan.Bo Zethsen vil gerne hjælpe som tovholder på renoveringen, og han inviteres til et ”byggemøde” i uge 30.
Pkt 2. status fra udvalgene ALLE
Økonomi BJ:d.d. går vi mod budgetunderskud på 19.000, i årets drift. Underskuddet skyldes primært manglende
kontingentindtægter samt færre deltagere på vores begynderkurser. Underskuddet er ikke kritisk, og kan dækkes af
opsparing. BJ holder øje med udviklingen i OK økonomi.
Havkajak JL:
Weekendkursus afholdt, med stor succes, og ros fra deltagere.
Stor interesse for at uddanne nye havkajak instruktører og der arbejdes mod epp3+ins2. godt gang i ture ud af klubben. Bla.
Er der planlagt klubtur til Sverige 31. juli4.aug. hvor både havkjak+ turkajak er velkomne. Opslag kommer snarest.
Begynderinstruktion JKM:
Lange forårskurser afsluttet og alle bestod EPP2 og frigivelse.
Fokus på at få etableret epp3 træning efter sommerferien. Reklamere mere for weekendkursus i turkajak i august –evt.
udsende mail til medlemmer, om de kender nogen der kunne have lyst til at komme i gang med kajakroning.
Polo:
Der har været flere stævner i dk og udland, og DT 3 afholdes i Odense havn 29.30. juni. Godt gang i polterabend
arrangementer.
Sportsudvalg RH:
Der er kommet gang i ungdomsroning med 45 faste deltagere primært RH og Lars Madsen står for dette. Også godt gang i
mandagstræning –primært RH og Søren Svensson. Arbejder imod at få flere med ud til udvalgte stævner. Disse opslåes
løbende på OK kalender + facebook
Der mangler flere ”hænder” der vil hjælpe med både ungdomsroning og mandags træningen. Forældre til ungdomsroere samt
andre der vil hjælpe til med generel træning prioriteres højt ifht. Uddannelse.
Pkt 3. regler for gæsteroere MAJ/BJ
Efter Præstø ulykken i 2011 er kravene til sejlads der ikke hører under medlemsaktiviteter blevet skærpet betragteligt.
Indtil det er klarlagt hos Søfartstyrelsen, hvilke regler der er gældende for sejlads for ikkemedlemmer, er følgende regler
gældende for Odense Kajakklub.
Hvem kan bruge Odense kajakklubs materiel.
OK klubkajakker må kun benyttes af OK medlemmer. OK bestyrelse kan give dispensation for dette i følgende tilfælde.
Begynderinstruktion arrangeret af OK for nybegyndere uden kajakerfaring:
Nybegyndere skal være under opsyn af godkendte DKF instruktører indtil de har opnået EPP2, derefter kan de kun ro ture
under opsyn af godkendte DKF instruktører eller frigivne OK medlemmer indtil egen frigivelse ved EPP2 + 100km
erfaringsroning.
Gæsteroere uden EPP2, som følges af aktive DKF instruktører
Aktive DKF instruktører godkendt af OK bestyrelse, kan medtage gæster uden kajakerfaring. Bestyrelsen skal skriftligt
informeres forud for denne type gæsteroning.
Gæsteroere uden EPP2:
Kan inviteres til at deltage på OK klubaftener, onsdag mellem 18.0020.00, under ansvar af det OK medlem der har inviteret

vedkommende. Gæsteroning af denne type skal ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, hvor det til enhver tid er
muligt at bjerge personer og materiel i land hurtigt og effektivt. (begrænset til strækningen mellem lystbåde havnen til
vendebøjen)
Gæsteroning i det nævnte tidsrum kan ske uden at informere bestyrelsen, men må kun finde sted i perioden mellem
standerhejsning og standerstrygning. (1. maj  1. okt)
Gæsteroere med EPP2:
Kan inviteres med til at ro i OK, under ansvar af det OK medlem der har inviteret vedkommende. Dog kun i den type kajak
der er opnået EPP licens til.
(f. eks. Indehaver af EPP2 havkajak giver udelukkende lov til låne OK havkajak. Indehaver af EPP2 turkajak giver
udelukkende lov til at låne OK turkajak, undtaget tur/kap kajakker forbeholdt sportsudvalget) Bestyrelsen skal skriftligt
informeres forud for denne type gæsteroning.

Pkt 4. Instruktion af mandagsroere
Der er kommet en henvendelse til bestyrelsen fra Finn Reifling, som ønsker at lave begynderinstruktion mandag formiddag
for ældre roere på EPP1 Niveau. Bestyrelsen ser positivt på dette under forudsætning af, at mindst 2 fra mandagsholdet
melder sig på et DKF instruktør 1 kursus og opnår godkendt DKF instruktør1.
Roere oplært på denne måde opnår ikke frigivelse, men kan udelukkende ro sammen med andre og kun ved
mandagsarrangementer. Frigivelse forudsætter at man består Epp2 prøve, som for øvrige kursister på forårs og
weekendhold.
Pkt 5. Bestyrelsesarbejdet vision/langtidsplanlægning MAJ
Bestyrelsesarbejdsdag planlægges på næste BE møde
Pkt 6. Kommende medlemsmøder
Arbejdsdag ifbm standerhejsning, ved klubfesterskab annonceres efter flere der har lyst til at hjælpe med at arrangere
klubture, aktiviteter m.m.
Pkt 7. Regatta status
Afventer stadig en ny lejekontrakt fra Odense kommune.
Pkt 8. Forsikringsforhold for private kajakker.
Odense kajakklub tilbyder kun opbevaring. Odense Kajakklub her ikke erstatningsansvar for private kajakker. Det enkelte
medlem skal selv kontakte eget forsikringsselskab og evt. tegne særskilt forsikring.
Pkt 9. Evt
Intet nyt

