Referat af bestyrelsesmøde 8. april 2013
Odense Kajakklub
Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2013, afholdt i klubben
Deltagere: Jens Lauritsen (JL), Bent Jørgensen, Henning Mortensen , Andreas Juhl, Anita Rye Ottosen, Dan V. Søgaard,
Rasmus Hansen,
Referent: JL  referat desværre meget forsinket (færdigt ultimo maj).
1. Kommentarer til referat og nyheder siden sidst:
Ingen kommentarer til referat
Meddelelser fra formanden:
a Vigelsø. Odense Kommune har haft indkaldt til møde, hvor det skulle diskuteres om der skal indføres begrænsninger i,
hvor man kan færdes på fjorden. Af referatet fremgår, at nogen synes det er i orden, at lukke for AL færdsel hele året i
området øst for Vigelsø. Referatet virkede nærmest som en afskrift af et ønske fra fugleforeningerne. Formanden (JL) har
brugt en del tid på at forsøge at påvirke denne proces, som ikke er afklaret endnu. Mere nyt senere. Der er gjort tydeligt
opmærksom på, at det er afgørende for vores rooplevelse på fjorden at kunne ro rundt om Vigelsø, og at det er meget
spøjst, at der tilsyneladende må sejle larmende vandscootere, og foretages skydning på fjorden  mens vi lydløst ikke må ro
rundt. Det passer ikke sammen.
b. Formanden ønskede at få besked om, hvor meget af det post der kommer til klubben, som skal sendes rundt til hele
bestyrelsen. Alle ønsker kopi til orientering, bortset fra åbenlyse markedsrelaterede og uinteressante henvendelser.
c. TESA  tapefirmaet er blevet spurgt om tilskud til Solvejg af formanden. De ønskede ikke at støtte på den måde, men ville
gerne overveje at give tilskud via banner reklame til stævner. Muligheden er videregivet til polo. De har sendt nogle ruller
tape, som vi skal afprøve.
d. Der er forsvundet et highback sæde fra et skab i træningslokalet (Zitec). Hvis nogen ser et sådant, så sig endelig til. Det
må også gerne afleveres pænt tilbage (anonymt), hvis "tyven" skulle læse dette.
Der er indgået en sponsoraftale med OKbensin på klubbens vegne (Anita). Der opsættes pjecer på opslagstavlen og alle
opfordres til at anskaffe et sådant kort. Det har vist sig, at aftalen forudsætter logo på forskelligt materiale. Det skal vi have
fundet en ordning på, da der kan være konfliktende hensyn mellem forskellige sponsorer.
Pressemeddelelsen til dagen med åbent hus er blevet taget godt imod, og har været bragt i flere aviser. (efterskrift maj: Det
resulterede også i pæn stor deltagelse og flere kursustilmeldinger).
2. Økonomi.
Bilag omdelt, kan rekvireres hos kassereren.
Afklaringspunkter og usikkerheder:
a. Der er brug for indsats mod mosegrise. (Efterskrift: På arbejdsdagen blev der givet tilsagn til en start på dette  i første
omgang max 1000 kr til dette).
b. Usikkerhed mht: Hvor meget det nye låsesystem kommer til at koste
c. Usikkerhed mht: Om det forventede antal medlemmer holder.
d. Vedligeholdelse af huset:
Opgaver på arbejdsdagen: godt 30.000 kr. Delvist financieret fra 2:1 ordningen.
e. Økonomi sportsafdelingen.
Der er en ramme på 10000 kr til sportsudvalget, som kan anvendes når samlet budget er fremsendt. Det forventede blev
oplyst som 4 udenbys stævner á hver max 2000 kr, og 2 lokale stævner á max 1000 kr. Der skal udarbejdes et samlet
budget til bestyrelsen ud fra dette. Beløbet inkluderer både stævnegebyr og evt. kørselsgodtgørelse.
f. Der er muligvis interesse for ATK kursus og følgende skulle være interesseret i Instruktør II tur/kap: Rikke, Hans Olfert og
Lars. De pgl. er velkomne til at søge konkret hos kasseren i forvejen.

g. Ingen havde meldt sig til instruktørsamling i Kerteminde. Vi skal fremover sigte mod at have 2 afsted hvert år som
inspiration.
h. Åbent hus: Der kan anvendes op til 1000 kr til indkøb af kage, samt reb til rebøvelser.
(Rebene blev indkøbt til efterfølgende privat brug og er ikke betalt af klubben)
i. Der er et par frivillige til at kokkerere på arbejdsdagen. Det bliver på klubbens regning.
j. De som er berettiget til familiemedlemskab skal meddele dette til kassereren. Reglen er enkel: To voksne betalende
medlemmer der har bopæl på samme postadresse, dette giver ret til at hjemme boende børn under 18 år kan være medlem
uden yderligere betaling.
k. Børn og unge der deltager i træning SKAL meldes ind i klubben med svømmeprøve etc., da de ellers ikke er medlemmer.
Det gælder også de, som hører under familiemedlemsskab.
3. Start på forårskursus.
Vandet er stadig frosset eller har en temperatur på under 5 grader. Vi er enige om, at der til havkajak kræves/forventes
våddragt anvendelse, og at det kan blive nødvendigt at udskyde starten. Hvertfald til vandet er ca 10 grader varmt. Våde
øvelser kan vente til senere. Nærmere aftales mellem de involverede efter arbejdsdagen 20.april, når det er klart, hvordan
vejr og vandtemperatur har udviklet sig.
4. Indkommet forslag fra medlem.
Der er indsendt forslag om, at få kilometermærker og klubtrøjer indført som en mulighed .
Inklusive til ungdomsroerne.
Enighed om, at det er en god ide.
Men det skal være trøjer, der reelt kan bruges til at ro i. Det undersøges i løbet af sommeren om det skal være egen indkøb
eller tildeling til fx. de tre der har roet længst i et givet år (højst 1 år indenfor 3 år).
5. Gæsteroning . sikkerhedsregler
Der er tydelige regler på hjemmesiden under bestyrelsen. Gæsteroning er en enkelt tur eller evt. to gange, hvorefter pgl. må
melde sig ind i klubben. Der er 4 grupper:
1. Begynderinstruktion arrangeret af OK for nybegyndere uden kajakerfaring: Kun i kurser.
2. 2 Gæsteroere uden EPP2 som følges af aktive DKF instruktører .
Kan deltage. Instruktører skal være godkendt af bestyrelsen, og mail til bestyrelsen forud
3. Gæsteroere uden EPP2 bevis i følge med friroet medlem:
Kan inviteres til at deltage på OK klubaftener, onsdag mellem 18.0020.00, under ansvar af det OK medlem der har
inviteret vedkommende i bådtype, som medlemmet har ret til. Roning alene fra klubben og til og med vendepladsen.
4. Gæsteroere med EPP2 bevis i følge med friroet medlem:
Kan inviteres med til at ro i OK, under ansvar af det OK medlem der har inviteret vedkommende. I den type kajak der er
opnået EPP licens til, hhv tur/hav. Bestyrelsen skal orienteres pr mail inden roningen sker (i god tid).
Reglerne for gæsteroning er gengivet i fuld ordlyd her:
odensekajakklub.dk/index.php/bestyrelsen/regler/252reglerforgaesteroereiodensekajakklub
5. Arbejdsdag 20. april.
Er under god planlægning. Der udarbejdes en liste med punkter. Bent og Dan koordinerer indkøb til de planlagte opgaver.
6. Øvrige punkter og eventuelt
Le mans: Vil i år blive arrangeret som et dagsarrangement. Tider meddeles nærmere, men forventes at være fra klokken 10
20. Jakob Tue har meldt sig som arrangør.
Fynskredsen  kajak. Steen Jørgensen kontaktes, da han skal til mødet og gerne må repræsentere klubben (Bent).
Besøg i klubben: Der kommer besøg fra Holbæk kajakklub. Formanden derfra medbringer selv kajak.

