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Referent Julie Mødeleder : Michael
Status fra udvalgene :
 Sport : To ekstra hjælpere til træning med unge. Der er nu 4 trænere til de 89 unge vi har nu. 42 deltagere til Paddle Battle
Cup i weekenden. Erfaringen understreger at vi efterhånden ikke har folk der ved hvordan man tager tid og laver starter. Det
er en kompetence vi skal have bygget op.
Solveig vil fortsat ro for OK. Det er trægt at få folk med ud til stævner. Handicap er død. Ingen til at tage tid og ingen til at
deltage.
 Polo : Flotte resultater til VM og DM. Der flyttes indenfor i svømmehal og containere tages i brug.
 Værksted/skur : Der er fin balance i forhold til efterspørgsel og udbud af pladser. Der hænges opdaterede lister op den 6.
Oktober. Der mangler en ansvarlig og nogle ressourcer. En masterplan og nogle der vil lave et overblik.
 Begyndertræning : Julie laver oplæg til ny struktur for begynderinstruktion. Dette bearbejdes med instruktørerne på niveau
2 og derefter hjælpeinstruktørerne i forbindelse med opsamling på denne sæson.
 Havkajak : Der er 5 der går til EPP3. Omskoling af 18 roere, om mandagen og onsdagen og frironing om torsdagen. Der er
56 der går efter en EPP 4 i havkajak.
Al omskolingen resulterer i EPP2 prøve i denne uge. Der er stor iver efter at få lov til at uddanne sig som instruktører i
havkajak. Søndag er der Thurø rundt for havkajak.
Status regatta bygning : Vi har fået lejekontrakt. Så nu er vi nået til at se på hvad vi vil bruge den til. Udover koldfjernlager.
Status økonomi : (BJ) Bent gennemgår et gennemskuelig og tydeligt økonomisk overblik. Der er styr på plus og minus. Og
det er rigtigt skønt. Budget for 2013 foreligger.
Status renovering/byggeri : (BZ/BJ/MAJ) BZ styrer renoveringen. Der er forskellige mulige besparelser og merudgifter, der
blev gennemgået.
Der skal tages en række beslutninger efter en gennemgang af tilbud. Jens taler med energikonsulent og indkalder derefter til
beslutningsmøde.
Oplæg til strategi/visionsproces (JKM) : Der laves et oplæg om en proces med involvering af medlemmer. Julie laver oplæg
der rundsendes med dels en udfoldning af værdierne og et oplæg til en proces.

