Referat af bestyrelsesmøde den 5. august 2013
Odense Kajakklub
Referat af bestyrelsesmøde den 5. august 2013, afholdt i klubben
Deltagere: Jens Lauritsen (JL), Bent Jørgensen, Henning Mortensen , Anita Rye Ottosen, Dan V. Søgaard, Rasmus Hansen.
Fraværende: Andreas Juhl
Fremover vil beslutninger være fremhævet i referatet i det pgl. punkt med teksten"beslutning".
Referent: JL
1. Kommentarer til referat og nyheder siden sidst:
Fjorden sejladsrettigheder:
Vi har fastholdt rettigheder til at ro de sædvanlige steder. Der er sendt forslag til kajak ruter til sekretariatet for Fjordens dag.
Se bilag (er tidligere udsendt til bestyrelsen).
Sejlads på øerne på fjorden
Et par af vores medlemmer har "forulempet" en familie, der med fuld ret har opholdt sig på de to øer umiddelbart nord for
Stige Ø's nordspids efter udløb af beskyttelsesperioden den 15. juli. Vi skal nok have "indskærpet", at man både giver
beskeder på en god måde og at beskyttelsesperioden faktisk for i år er overstået.
Besøg fra Kraftcentre:
Der har været besøg af Gladsaxe og Vejle. De har været gode til at rydde op, gøre rent og holde orden. Men vi skal have
fundet en ordning, så de ikke "overtager" klubben på bekostning af medlemmerne. Det kunne løses ved, at deres fællesrum
bliver i Regattabygningen.
Beslutning: Før næste år skal vi have en struktureret plan for, hvor der må sættes telte op, hvor der lægges udstyr, hvor
mange uger vi kan rumme det osv.
Ny trailer brød sammen
Den nye trailer havde knækket forstativet i begge sider. Måtte "nødsvejses" i begge sider lige før Sveriges turen. Det er
vigtigt, at de som observerer, at noget er i stykker gør opmærksom på det, så det kan repareres i tide og ikke en søndag lige
før en Sverigestur.
(Tilføjelse efter mødet: formanden har fået svar fra PHV trailer. De har ikke set den type skade før. De udskifter de to
stativdele uden beregning).
2. Økonomi.
Status udsendt af kassereren:
Hvis budgettet overholdes afviger vi med 50.000 mindre i indtægter og 50.000 i driftsresultat. Vi har en likviditet på ca 80.000
kr mindre end sidste år.
Medlemmer og kurser:
Det er fortsat sådan, at det er svært at fylde kurserne fordi der generelt synes at være en afmatning af interesserede. Der er
310 medlemmer nu mod 330 for et år siden. Der er udmeldt ca 50 medlemmer. Så en tilgang på 3040 personer pr år er
nødvendig for at fastholde medlemstallet.
Omkostningsreduktion
Omkostningsmæssigt er der flere størrelser, som endnu ikke er på plads. Vi har tidligere vedtaget, at fastlægge kajakkøb i
oktober. Muligvis kan nogle reparationer af huset indlægges under 2:1 ordning for foregående år.
Det må forventes, at lokale og aktivitetstilskud falder fra næste år, så der kommer lavere beløb fremover, formentlig ud fra
samme kriterier. Der er derfor ekstra god grund til at fremtidssikre økonomien.
Forsikring: Der er omsider "hul igennem", men der resterer stadig nogle aspekter, som fx kørsel med private kajakker.
Policen viser ikke, at der er dækning for private kajakker i skuret. Dette skal gøres MEGET klart, hvilken dækning der er

både i skuret og under transport. Bent afklarer med forsikringen.
3. Klubhuset og bevilget 2:1
Der er bevilget 192.000 kr i tilskud i det nye år. Det dækker alene ventilation.
Beslutning: Dan får mandat til at sikre:
a. Der er to vinduer til overs. Det ene af disse kan isættes i træningsrummet i den nordøstlige del på et korrekt
"arkitektonisk" sted. Husk spejlet, og behov for et nyt, som for nogen er vigtigt for at træne igennem.
b. Sætte ventilationsprojektet i gang indenfor det afgivne tilbud og det, som kommunen vil godkende ud fra den indsendte
ansøgning.
4. Princip for afholdelse af eksterne aktiviteter og arrangement for svagtseende
Der er komplicerede forsikrings og ansvarsforhold. Hvis vi udfører aktiviteter, der har karakter af erhvervsaktiviteter skal der
iflg DGI's advokat tegnes en forsikring, som hører under noget der hedder "Athen forordningen". Hvorimod, hvis der er tale om
medlemsskab, så kommer det til at fungere under frivilligt arbejde. Advokaten kommer senere med en samlet redegørelse,
der kan danne grundlag for at vi får nogle principper på plads.
Vi er i en overgangsfase, hvor Søfartsstyrelsen endnu ikke endeligt har besluttet sig, men de lægger meget vægt på, at der
ikke er "pseudo medlemsskaber" for at omgå reglerne om kommerciel sejlads og sikkerhed.
Beslutning: Det vi gør indtil videre er, at være tilbageholdende med eksterne arrangementer og fastholde den
sikkerhedsinstruks, som er udarbejdet og vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
Bestyrelsen skal anføres som ansvarlig for teksten.
Forinden offentliggørelse vil Anita se teksten igennem for i hvilket omfang den også kan dække de almindelige kurser.
Aktivitet for synshandikappede:
Anita har med Michael J. som sikkerhedstovholder afholdt et eftermiddags arrangement for synshandikappede. En af
deltagerne viste sig også at have en form for spastisk reaktionsmønster ved særlig kuldepåvirkning, hvilket ikke var
hensigtsmæssigt, men blev heldigvis klaret uden større problemer.
Det har været diskuteret i bestyrelsen pr mail i sommerferien, om der kunne og skulle arrangeres et nyt forløb for
synshandikappede, som ønsket af regionen med nogle ganges roning og om dette skulle være på særlige vilkår,
korttidsmedlemsskab eller almindeligt medlemsskab.
Beslutning: Regionen meddeles, at det ikke er muligt at gennemføre et forløb, da der ikke er instruktørresurser til det for
nuværende.
6. Hvem må friro
Det har været diskuteret hvem der må friro og om krav til veste, da der var to forskellige tekster på hjemmesiden.
Beslutning: Indtil et medlem er friroet må de alene ro iført vest i den type kajak (hav/tur), som de har været til kursus i.
Almindelige medlemmer må friro alle, der har bestået epp2 uanset type (hav/tur). Det enkelte frigivne medlem skal selv
afgøre, hvor mange de ønsker at tage med ud at ro. Det skal være rimeligt i forhold til hvor langt deltagerne er i frironingen
og det pågældende medlems erfaring, som sørger for gode aftaler om længde af turen med de nye medlemmer.
7. Aktiviteter resten af sæsonen:
Hvilke aktiviteter skal støttes.
"Sportsudvalget havde ansøgt om 4500 kr. til bl a. Tour de Gudenå. I forbindelse med Maraton VM havde AnneMette
Mortensen ansøgt om 850kr. SOK havde indsendt ansøgning om 1000 kr. til tur på Vide Å"
Beslutning: Bestyrelsen vil pga økonomien ikke afsætte flere midler til aktiviteter i år før oktober status er klarlagt.
Sportsafdelingen og polo er allerede tilgodeset, mens motionsafdelingens omkostninger til ture og stævnedeltagelse ikke er
dækket. Bestyrelsen vil gerne understrege, at der fra næste år skal mere fokus på aktiviteter, idet klubhuset med dette års
2:1 ombygning er i god og ny tilstand.
Epp3/Instruktør 2: Klubben er som en af fire udvalgt af DKF til at gennemføre Epp3 og Instruktør 2 undervisning og prøve.
Oplægget er kommet fra DKF og det er ikke tiltænkt at foregå i en klub, men ved inklusion af flere klubber. Oplægget er bilag
til referatet.
Beslutning: Jens tager kontakt til de øvrige klubber for at høre om der er flere som har kandidater til instruktør og/eller epp3
prøve i efteråret, og i øvrigt er interesserede i et samarbejde frem mod forårets prøver. Det tages op på instruktørsamling 18.

september.
Handikap onsdage: Der er taget initiativ til at afholde fire gange handikap på onsdage. Inge Marie og Ole er tidtagere og har
udformet opslag til opslagstavle og hjemmeside. Søren S har været med til at skaffe tidtagningsprogram. Såvidt oplyst
mangler der ikke pc til det.
Rullekursus: Det har været problematisk at få plads systematisk i universitetets svømmehal sidste vinter, da der til
rulletræning jo helst skal være en instruktør, som kan stå på bunden. Og når polo træner skal bunden være sænket.
Tilføjelse efter mødet: Formanden har kontaktet kommunen mht at få faste tider til rulletræning, svar forventes i næste uge.
Ture: Der har været tur til Sverige, og kommer ture til Mors og Enebærodde med udgangspunkt i forårets kurser, desuden
ture med udgangspunkt i SOK til Tønder.
Det er vigtigt, at klubture faktisk offentliggøres som klubture, dvs på hjemmesiden og på opslagstavlen. Der har været
eksempler på at der er ture, som har privat karakter, men hvor klubmateriel er anvendt.
Besøg af DKF: DKF holder en inspirationsdag her midt i august. De har lovet at udfylde sikkerhedsinstruks forinden og
påtage sig ansvar for al sikkerhedsmæssigt.
Instruktørsamling/koordinering. Vi afholder instruktørsamling 3. onsdag i september 18. september kl 1921. Alle
instruktører og de, som ønsker at medvirke til instruktion og eller frironing inviteres.
Fundraising: Der mangler i forhold til budgettet midler fra fonde.
Anita mener ikke der umiddelbart er flere fonde at søge aktuelt, bortset fra en "surf ski" fra Albani fonden. Gentagne
søgninger til de fonde der tidligere har givet tilskud har ikke medført støtte igen. Medlemmerne opfordres til at foreslå egnede
fonde.
Førstehjælpskurser for instruktører:
Beslutning: Førstehjælpskurserne kan afholdes indenfor midlerne fra Trygfonden. Bent kontakter instruktørkandidaterne. Vi
vil primært sikre brug af 12 timers kurser hos Røde Kors efter rådgivning fra medlemmer, som arbejder i lægeambulancen.
Test af billige kajakker fra APmarine:
Beslutning: Dan kan aftale nærmere med APMarine om test af kajakker. Det må ikke medføre krav om indkøb eller
anbefaling, men en slags "uafhængig test". Helst på en måde, hvor de kan ligge i klubben og medlemmerne opfordres til at
teste og hver gang skrive en "anmeldelse" på en seddel på opslagstavlen.
9. Salg af kapkajak og klubskifte.
Solveig har henvendt sig til bestyrelsen for at søge om at måtte købe den kajak, som hun ror i og om overflytning til
Gladsaxe kajakklub. Kajakken er indkøbt for fondsmidler og klubmidler.
Beslutning: Bestyrelsen vedtog, at Solveig som person kan købe kajakken for 4000 kr, der skal indbetales til kassereren,
forudsat der ikke er bindinger fra den fond, som oprindeligt betalte godt halvdelen af kajakken. De 4000 kr er beregnet, som
klubbens andel af skønnet aktuel værdi af kajakken ud fra den andel, som klubben oprindeligt betalte. Desuden vil
bestyrelsen svare positivt på henvendelser om flytning midt i sæsonen. Alle økonomiske forpligtelser mellem klubben og
Solveig er hermed ophørt.
Solveig var glad for den beslutning, og vil gerne fremover mod betaling medvirke ved special instruktion i klubben.
10. Meldinger fra klubberne på havnen
Samarbejdsaftale ønskes indgået fra Odin og Dragebådsklubben om brug af faciliteter på havnen.
Formanden har i sommerferien svaret de andre klubber således: "Det er sådan mht aftaler, at det praktisk skal varetages af
polo afdelingen på alle måder. Men de aftaler, der indgås, som indebærer forpligtelser  arbejde, betaling  økonomi, formel
aftale med kommunen og bygninger mm skal godkendes i bestyrelsen.
Der er annonceret et møde mellem polo og de to andre klubber. Andreas er på ferie, så vi ved ikke om det har været afholdt.
Bestyrelsen afventer fortsat et udspil fra poloafdelingen.
Eventuelt
Flere mindre meddelser.

bilag kan rekvireres hos formanden:
1. Forslag til kajakruter på fjorden
2. Dokument om forbundets forslag til Epp2/Instruktør 2

