Referat af bestyrelsesmøde 4. marts 2013
Odense Kajakklub
Referat af bestyrelsesmøde den 4. marts 2013, afholdt i klubben
Deltagere:
Formand: Jens Lauritsen , Kasserer: Bent Jørgensen, Næstformand: Henning Mortensen , Polorepræsentant: Andreas Juhl,
Sportsudvalg: Rasmus Hansen, Bestyrelsesmedlem: Anita Rye Ottosen, Bestyrelsemedlem: Dan V. Søgaard
Referent: JL
1. Aftaler om referater, mødedato mm. fremover
Første mandag i hver måned holdes bestyrelsesmøde undtagen april, hvor det er anden mandag, juli ingen møde. Vi mødes
ca kl 18.45 med let spisning,og selve mødet er fra 1921. Det aftales fra gang til gang, hvem der tager med næste gang.
Referater skrives indtil videre af JL og udsendes på hver mødedag og lægges på hjemmesiden 2 dage senere med mindre
der er indvendinger. Hvis der er indholdsmæssige ændringer sendes det ud i flere omgange, ellers rettes det blot til og
lægges ud af formanden.
2. Opgaver frem til arbejdsdag og standerhejsning 20. april.
Forplejning på dagen aftales på næste møde
Vi fortsætter på listen fra efteråret Bent og Dan laver oplæg til næste møde.
Opfordring om forslag til dagen sættes på opslagstavlen (Bent)
Lys i bådskuret og renovering af bådholdere udendørs er mulige projekter. Det kunne også være et projekt til næste års 2:1
ordning.
3. Færdiggørelse af ombygning og renovering af huset
Mangler afklaring af nøgler, isætning af vinduer og lægning af fliser/anlæggelse. Vi er enige om, at fliselægning kan vi nok
selv klare, mens det grove jordarbejde skal gøres af entreprenør. Jens sender ventilationstilbud videre til Dan og Bent.
Når første års projekter er afsluttet tages stilling til næste års 1:2 ordning, som har frist 1.maj.
4. Hvilke kajakker bruges og et turkortsystem
Vi vil gerne have et system indført, hvor det er overskueligt at se hvilke kajakker, der har været roet i. Der sættes et opslag
op om, at interesserede kan melde sig. Rasmus er tovholder indtil videre. Et af systemerne kan ses på rokort.dk
 kravene vil bl.a. være, at der kan importeres medlemslister fra Conventus, og at det er meget enkelt at anvende. Når det er
indført skal man forvente, at alle skal bruge systemet. Fra klubberne i Assens, Middelfart og Århus mm er det entydigt
erfaringen, at alle medlemmer bliver glade for rokort systemet i løbet af en sæson eller to.
5. Møde om kort over Fjorden er indkaldt til 11. marts.
Bubbi har meldt sig  flere medlemmer opfordres til at deltage, der er tilmelding 10. marts. Kontakt formanden. Det er vigtigt,
at vi er aktive, da nogen måske vil forsøge at indføre begrænsninger over hvor vi må ro.
6. Indretning af poloområdet på havnen.
Der er flere planer om udbygning og Andreas har indsendt forslag til kommunen om aktiviteter mm. Det er vanskeligt at få
overblik over hvilke planer kommunen har og hvor mange midler der er afsat til det samlede projekt. Der er ikke en egentlig
kontrakt om klubbens forpligtelser og rettigheder, men aftaler mellem polo og repræsentanter for kommunen. Klubbens
eneste binding er aktuelt, at polo flytter til det nye område og anlægger flydebroer, som er financieret indenfor en ramme på
37000 kr. Regninger går direkte til kommunen.
Flydebroerne er konstrueret i regattabygningen sidste år, og bliver færdigmonteret indenfor den næste måneds tid inden
sæsonstart i slutningen af april. Vandet er aktuelt ca 3 grader og der er stadig is på.
På et senere bestyrelsesmøde skal vi diskutere nærmere, hvordan klubbens forpligtelser mm i det hele skal være på dette
område af havnen  eller om det skal være en særskilt aktivitet med egen økonomistyring og selvstændigt ansvar. Bla.
kunne det være, at kajakhotel i kontainerne kunne finansiere nogen af aktiviteterne, som del af en selvstændig

økonomistyring.
7. Havnekulturfestival 31.maj til 2. juni
Polo afholder både turneringskampe og fremvisning af udstyr. Vi sigter mod at der mindst kan fremvises planer for kurser i
klubben og noget udstyr, men ikke egentlig "prøv selv" ordning.
8. Le Mans
Der skal arbejdes på en god plan for det. Det kunne være 8 eller 12 timers løb. Det kunne også være forårsholdene, som
havde som en forventet opgave til en social aktivitet. Planlægges på bestyrelsesmøde i maj måned.
9. Forårskurser og deltagere
Der er opslået kurser og der er allerede knap 10 tilmeldinger. Udvalgsposter er også slet op . Se http://odensekajakklub.com .
Denne hjemmeside bruges alene til tilmeldinger, hvor betaling og registrering skal ske.
Der er flere, som gerne vil deltage i de kommende kurser, som ønsker at deltage i aktiviteter på land indenfor. Vi skal være
sikre på, at det ikke giver juridiske problemer. JL undersøger om det holder, at disse kan indmelde sig som passiv medlem,
der så gælder indtil kurset starter.
10. Muligheder for Søsportscenter
Bubbi deltager i møde førstkommende torsdag. Flere interesserede opfordres til at deltage.
11. Aftaler om økonomi og overholdelse af budgetramme.
Vi er enige om, at vi ønsker at holde styr på økonomien og ikke forbruge flere midler end der er. På indtægtssiden er der
usikkerhed om antal kursusdeltagere, sponsorater og faktisk antal medlemmer. Beløbsmæssigt svarer usikkerheden til ca
100.000 kr . Selvom der ikke umiddelbart i bestyrelsen er enighed om nødvendigheden af at justere budgettet er det
nødvendigt, at der er flere som melder sig til at støtte Rasmus i sportsafdelingen. Bl.a. må det forventes, at der skal søges
fondsmidler til eliteudvikling og kraftcenter (Solvejg), hvis dette skal rummes i klubbens økonomi.
Hver afdeling (motion, sport og polo) skal udarbejde en plan a og b for aktiviteter med et minimumsbeløb og et ønsket beløb,
hvis indtjeningen bliver større. Det skal afklares hurtigt, så der kan udformes bindende planer og tilmelding til stævner mm.
Planen skal indeholde en strategi og afledte aktiviteter. Hensigten er, at der i den enkelte afdeling kan besluttes hvordan de
afsatte midler kan bruges. Men også, at der ikke bruges flere midler end afsat. Kort sagt gennemskuelighed.
Hovedbestyrelsen (Jens, Bent og Henning) ser på om kontoplan er hensigtsmæssig for at kunne følge afdelingsforbrug og
afdelingsrettede indtægter.
12. Særlige medlemsordninger:
Dobbeltmedlemsskab er tidligere aftalt til at kunne omfatte en fordeling mellem de to klubber. Aktuelt er der fire poloroere,
som har hjemmeklub i Århus, men også stiller op her og derfor skal være medlem her. Disse bruger eget poloudstyr og ligger
derfor ikke klubben til last, ligesom de ikke i øvrigt bruger klubbens kajakker. Disse betaler fuldt kontingent i Århus
Kajakpoloklub og nul kontingent i Odense. Andreas meddeler navne til Bent, og erklæring (mail) fra Århus om, at de er
medlem i Århus. De pgl. kan ikke modtage kontingentbaseret kørselsgodgørelse.
Næste møde: 8. april i klubben mulige punkter:
Næste års 2:1 puljeansøgning (frist 1.maj).
Endelig tildeling af midler til aktiviteter i polo, sports og motionsafdeling.
Kommunikationsstrategi og tilpasning af hjemmeside.
Forplejning: JL

