Referat af bestyrelsesmøde 3. juni 2013
Odense Kajakklub
Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2013, afholdt i klubben
Deltagere: Jens Lauritsen (JL), Bent Jørgensen, Henning Mortensen , Andreas Juhl, Anita Rye Ottosen, Dan V. Søgaard,
Rasmus Hansen.
Referent: JL
1. Kommentarer til referat og nyheder siden sidst:
Ingen kommentarer til referat udover, at vi skal huske at der ikke må fremgå navne med mindre det af juridiske årsager er
nødvendigt for beslutningsdokumentation, da indholdet jo bliver søgbart på nettet.
Meddelelser fra formanden: Det er jo rigtig glædeligt, at klubben har været positivt omtalt i forbundets blad og i tillæg til Fyns
Stifttidende, hvor der var en fire siders artikel om Bent (kasserer). Vi skal have hængt begge artikler op på opslagstavlen.
Formanden beklagede at referat fra forrige møde først er udsendt for få dage siden.
2. Økonomi.
Status udsendt af kassereren: Rykker procedure startede d. 20. maj, hvor 64 medlemmer ikke havde betalt deres kontingent.
Her d. 2. juni er antallet nede på 35 medlemmer, der mangler at betale kontingent, svarende til kr. 48.000. Jeg forventer at
halvdelen af disse ikke ønsker, at betale for kontingent.
I forhold til det oprindelige budget, bliver kontingent indtægterne hermed reduceret med kr. 37.750 og forventes at lande på kr.
389.750. Fastholdes nuværende udgifter + ekstra omkostninger til havetraktor, ender året med et negativ resultat på ca. kr.
30.000 og en negativ likviditetspåvirkning på samlet ca. kr. 62.000. Pågældende beløber, vil dog kunne reduceres ved, at
reducere omkostningerne og øge indtægterne.
Ovenstående tal er dog forbundet med en hvis usikkerhed, idet OCI regnskabet ikke er modtaget. Herudover indgår nogle af
budgetterede omkostninger i 2:1 ansøgningen til Odense Kommune.
Budgetopfølgning med justeret budget for resten af året kan rekvireres hos kassereren.
3. Start på forårskursus og frironing.
Forårets havkajakkursus er gennemført. Instruktører var Jens L., Dan, Lars og Bent J. Ti af tolv bestod EPP2 efter endt
kursus. De sidste to var fraværende. Deltagerne havde stor ros til formen med en hel dag plus fem aftener.
Frironing fortsætter på tirsdage  Anita koordinerer. Der er stor interesse for både "social roning" og hjælp til frironingen, det
gælder også epp3 træningen.
Turkurset er godt i gang. Er dog kommet så sent i gang, at deltagerne ikke er klar til Tourde Thurø næste weekend.
4. Hvordan tages der beslutninger i bestyrelsen
Baggrund: Den tidligere formand har indsendt en 2:1 ansøgning til kommunen i klubbens navn. Denne har ikke været
diskuteret med bestyrelsen før indsendelsen. Klubben er først officielt af kommunen (til kassereren) oplyst om, at der var
indsendt en ansøgning fra den tidligere formand. Der er først noget senere efter forespørgsel tilsendt bestyrelsen en kopi af
den indsendte ansøgning
Da den ikke havde været forelagt bestyrelsen, og der ikke var oplyst noget om financiering og økonomiske forpligtelser
fremover valgte formanden, at bede kommunen trække ansøgningen tilbage, da indsenderen ikke ønskede at gøre det.
Andreas udtrykte særdeles stor utilfredshed med formandens ensidige tilbagetrækning af ansøgningen uden nyt møde. Anita
mente sig heller ikke hørt i den anledning, trods mail. Det blev fremført, at kommunen fra fritidsafdelingen havde bedt om
ansøgninger fra både OK, Odin, Dragebådsklubben og flere mindre klubber i sidste øjeblik, og at beløb mm kunne tilpasses
senere.
Formanden fastholdt, at han ønsker at have fuldstændig gennemskuelig overblik over hvilke forpligtelser ansøgninger
medfører, og er klar over, at dette krav også kan begrænse aktivitet. Ligesom der kunne komme en konflikt mellem tilskud til
færdiggørelse af renovering af klubhuset på Stige Ø og et nyt på havnen.

Men at sætte et projekt i gang, som koster flere hundrede tusinde uden at have sikkerhed for de faktiske omkostninger og
bindinger  det ønsker formanden ikke at binde sig til. Især når det hverken er behandlet på bestyrelsesmøde, medlemsmøde
eller generalforsamling. I øvrigt vil formanden gerne pointere, at han ikke finder det rimeligt at blive udsat for en så skarp
personlig kritik, når det faktisk er andre der har handlet uden at overholde gode og åbne principper. Formanden har opfordret
utilfredse bestyrelsesmedlemmer til  i givet fald , at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette er ikke sket.
Formanden indrømmer gerne, at afvisningen af ansøgningen om byens ø kan begrænse den aktivitet, men fastholder at det
er formand, næstformand og kasserer, der juridisk tegner foreningen udadtil. Flere mener, at de tre repræsenterer foreningen,
og at der kan indsendes forslag i foreningens navn fra alle bestyrelsesmedlemmer. Det konkrete er, at der i vedtægterne står:
"Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen udadtil." En nærmere
afklaring, hvad dette betyder kan gøres i DGI's juridiske afdeling, hvis bestyrelsen ønsker det. Det er hvertfald også sådan, at
banker m.v. ønsker underskrifter fra det der i vedtægterne betegnes hovedbestyrelsen, dvs. formand, kasserer og
næstformand.
Efter nogen diskussion og uenighed om både den konkrete sag, og principper generelt er der enighed om følgende:
Mandater til aktiviteter gives på bestyrelsesmøde efter forudgående forslag, eller efter rundsendelse til alle
bestyrelsesmedlemmer med passende svarfrist. Forslag skal indeholde økonomi, ansvarlige for aktiviteten, tidsplan og
hvilket mandat man ønsker.
5. Ansvar for arrangementer
For hvert arrangement med eksterne roere skal et bestyrelsesmedlem påtage sig ansvaret. Arrangementer skal opslås på
opslagstavlen, så medlemmerne ved det (bortset fra polo  som ikke berører kajakker i bådskuret).
Flere kraftcentre vil gerne komme i sommerferien. Vi er enige om, at det er i orden, at klubbens lokaler anvendes af andre,
men disse skal også bidrage til omkostninger, og i øvrigt sørge for rengøring mm.
Udgangspunktet er:
Uanset afdeling indbetales betaling for arrangement til kassereren med reference til den afdeling, som har afholdt det. Der kan
ikke gives løn til de som står for et arrangement uden aftale med hele bestyrelsen.
a. Prøv kajak og lign. Skal foretages sammen med instruktør eller en, der er udpeget af bestyrelsesmedlem for den pgl.
afdeling tur (Henning), hav (Anita, Bent eller Jens), polo (Andreas). Udgangspunkt 250 kr pr deltager.
b. Gruppe  prøv kajak vil som udgangspunkt koste 1500 kr for leje af udstyr pr dag til fx. forbundet.
For instruktør yderligere 1500 kr pr dag.
c. Kraftcenter for en uge 2000 kr plus 200 kr pr deltager udover 10. Disse skal som udgangspunkt bo i telt. For brug af
følgebåd betales yderligere 500 kr, samt al bensin m.v.
Standardkontrakt skal udformes for arrangementerne, inklusive sikkerhedsregler, der kan hentes fra Søfartsstyrelsens
hjemmeside. Anita kommer med et oplæg til næste møde. JL sender link til standard sikkerhedsvurdering.
6. Roområde for unge
Rasmus, Rikke og Lars vil gerne have mandat til at give individuelle ungdomsroere ret til at ro sammen med anden frigivet
roer eller ungdomsroer indenfor et aftalt område, som svarer til de færdigheder roerne har på et givet tidspunkt. Herunder
mandat til at tage stilling til brug af vest om sommeren. Dette mandat gives.
7. Indkøb af kajakker.
Søren Svensson har forespurgt om der er mulighed for at søge midler eller på anden måde finansiere en k4 til klubben? Den
gamle er i en stand der ikke er til at redde. Det er velkomment, at der søges eksterne fondsmidler til en k4. Prisen er
formentlig på 90000 kr. Skal koordineres med Anita.
Desuden anfører han en stigende interesse for mere udfordrende og hurtige kajakker i klasse med player, tracer, havracer og
lignende semi kap kajakker. Anita vil se på søgning af eksterne midler til en og helst to havracere, som jo også er en hurtig
kajak.
I budgettet er der i oktober afsat 25000 kr til kajakker, netop for at have mulighed for at købe på tilbud sidst på sæsonen, kan
være brugte fra en kommerciel udbyder. Bestyrelsen tager stilling senest i oktober til videre indkøb.
7. Økonomi og aktiviteter:

Samlet overblik  se ovenfor:
2:1. ordning 2012: Der resterer nogle få poster: fliselægning, som er næsten færdigt, og ekstra låse, delvist til havnen.
2:1. ordning 2013: Der er sket en samlet fremsendelse, som fokuserer på vedligeholdelse, som tidligere diskuteret på
bestyrelsesmøde. Desuden en ekstra post til flydebro ved åen.
Græsklipper: Et medlem har sagt ja til at stå for slåning, nu da det ikke slås af kommunen længere. Ramme: 7500 kr plus
moms. Placering skal være aflåst med kæde og særlig lås.
Overnatning: Regattabygningen kunne på lang sigt indrettes til ugeophold, overnatning og måske festlokale. Formanden får
mandat til at undersøge ekstern interesse for dels at bruge lokalerne og dels at indskyde midler til ombygning.
Le Mans: Jakob Tue ønsker at arrangere dette og bestyrelsen vil meget gerne have det afholdt i august, især for at få
begyndere med og undgå feriesæsonen. Jakob vil gerne have mandat til at bruge 2500 kr. Vi synes det er i overkanten, og vil
gerne have et arrangement hvor også havkajakkerne kan deltage.
Ungdomsbudget: Der er modtaget budget fra Rasmus om stævner, det er:
Træningsophold i Sorø: 2*1000kr. Samt 2000kr til hver af de fire sprintstævner, som er:
Maribo regatta , Bagsværd regatta , Silkeborg regatta , DM sprint
Byens Ø: Der er udsendt forskellige oplysninger om priser på igangsætning af projektet. Der er stor forskel mellem det
omkostningsniveau, som har stået i oversigterne fra den tidligere formand og det kassereren har fået oplyst. Der er fra polo et
stærkt ønske om at få mandat til at arbejde videre med det.
Det vil efter formandens opfattelse være en så stor satsning for fremtiden, at det skal vedtages på generalforsamling efter
diskussion på medlemsmøde. Pologruppen opfordres til at komme med et samlet forslag, som kan fremlægges, inklusive
alle omkostninger, financiering, hvordan samarbejde med de andre klubber skal være (Odin, Dragebådsklub, SUP mm) mm.
Rokort. Jim og Kim C gives mandat til at komme med et forslag til opstart af rokort. Det skal være systemet fra rokort.dk,
som kan integreres og vi ved der er gode erfaringer med det fra andre klubber. Forslaget skal beskrive hvilke krav der er til
vedligeholdelse hardware og personarbejde. Aftales nærmere med formand, kasserer og webmaster.
Trøjer. Sportdirect har et standardudvalg. Vi vil gerne have et sortiment, som medlemmerne selv kan købe fra  både uden
ærmer, med korte og lange ærmer. Vi fik fremvist et prøveeksemplar, som bruges ved OCI. Formanden tager kontakt til Inge
Marie og Ole for en nærmere aftale.
Førstehjælps kursus. Vi skal have sat en i gang med det, da det er et krav til instruktør. Medlemmer som ønsker dette
skal henvende sig til formanden. Kurset tilstræbes at være færdigt 1. september eller senest 15. september. Formanden
spørger Søren Mikkelsen om han vil arrangere det. Det er vigtigt, at der kan udstedes et bevis som forbundet godkender for
deltagelsen.
Aktivitet og deltagelse:
Der var en længere diskussion om, hvordan man får større aktivitet og dygtige kajakroere. Det er tydeligt, at
der er flere opfattelser af relevant roaktivitet, og hvilket udbytte der er af hhv. konkurrence og motionsroning. Eller om det er
relevant at stille krav om at sørge for at begyndere kommer på fx. Tour de Gudenå for at få støtte fra klubben til deltager
gebyr.
Formanden ønskede at understrege det positive, at der kan opnås glæde ved roning på flere måder. Alle bør bakke op om at
skabe aktivitet i klubben, uanset typen af denne.
Eventuelt
Kassereren stopper efter indeværende periode. Aktuelt kræves ca 15 timer pr uge for at løse alle opgaver. De mange
opgaver gør det vanskeligt for bestyrelsen, netop at være bestyrelse.
Dette understreger at der hele tiden skal være fokus på om nogle opgaver kan uddelegeres.
Af opgaver vi kunne pege på er: bogholderi opgaver, skuransvar, brovedligeholdese, træning, kursusafholdelse,
hjemmeside.

