Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2013

Odense Kajakklub
8. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2013, afholdt i klubben
Deltagere: Jens Lauritsen (JL), Bent Jørgensen, , Anita Rye Ottosen, Dan V. Søgaard, Rasmus Hansen. Andreas Juhl
afbud Henning Mortensen
Referent: JL
Meddelelser:
Kajakhotel på havnen: Der er kommet mail til formanden fra kajakkluben Odin på havnen, som mener, at indtægter ved kajakskur på havnen (kajak
hotel) skal deles mellem de tre klubber, dvs Dragebådsklubben, Odin og Odense Kajakklub. Andreas oplyser, at kravet fra kommunen er, at
indtægterne skal gå til aktiviteter/indretning på havnen. Dragebådsklubben har ikke svaret på spørgsmål om deres opfattelse. Poloafdelingen tager det
op med de to klubber.

Fjorden Ruteforslag: Kortet med nye fjordruter er udkommet, der leveres et antal til klubhuset. Link indsættes på klubbens hjemmeside.
Afdelingsfordelt økonomistatus er uddelt af kassereren ved medlemsmødet i lørdags og rundsendt til medlemmerne. Der er en posteringsfejl mht
indtægt fra OCI (polostævne i januar). Korrektion vil fremkomme.

1 Ekstraordinær Generalforsamling 9. oktober
De indsendte forslag blev gennemgået mhp at få opstillet en rækkefølge af beslutninger. Der var stort set enighed om, at de indsendte forslag kan
opdeles i temaer, som det fremgår af de følgende sider. De korrekte formuleringer af de enkelte punkter fremgår selvsagt af de udsendte forslag, og
findes som bilag til dette referat.

Gennemgangen resulterede i følgende beslutning:
a. Jens Lauritsen punkt om at al økonomisk aktivitet skala regnskabsføres via klubbens konti er så indlysende, at det ikke skal på
generalforsamlingen. Regnskabet for OCI vil fremover blive konteret løbende på særskilt konto med mulighed for revisorindsigt i alle bilag og
bogføring.
b. Forslaget om trøjer fra Henning Frederiksen er allerede vedtaget af bestyrelsen og skal blot effektureres.
c. At der opstilles en logisk rækkefølge af forslagene, og at forslaget om trøjer allerede er vedtaget af bestyrelsen
1 Hvordan fordeles midler til afdelingerne .
2 hvilke afdelinger har vi og
2 a hvem hører til hvilke afdelinger
3 løn til instruktører m.v.
4 særlige vilkår for ungdomsafdelingen
5 klubmidler alene til klubhuset på Stige Ø
6 låntagning af generalforsamling eller bestyrelse

Eventuelt

Ingen punkter eller meddelelser.

