Referat af bestyrelsesmøde den 9. december 2013
Odense Kajakklub
9. december 2013 (færdig redigeret 6.jan 2014)
Referat af bestyrelsesmøde den 9. december 2013, afholdt i klubben
Deltagere: Jens Lauritsen (JL), Bent Jørgensen , Anita Rye Ottosen, Dan V. Søgaard, Rasmus
Hansen. Andreas Juhl. Henning Mortensen
Referent: JL
Meddelelser:
• Der er tilmeldt godt 50 til julefrokost næste lørdag.
• Ventilation  der har været problem med koldt vand. Varmesystemet var ikke justeret korrekt.
Det skulle være løst nu
• Kurser for næste år er planlagt og en foreløbig plan findes. Der bliver adskillige kurser og
rullekursus i Januar/Februar i Højme svømmehal. Oversigt opsættes på opslagstavlen og
gøres færdig i januar.
• Ombygning af klubhus
Ventilationen er næsten færdig.
Forbedring af lys: Der er installeret lys i kajakskuret og udenfor.
Der mangler nogle småting: stikkontakter i gangen. Dørpumper til dør ind mod træningsrum.
2 Mulig ombygning af værksted og badeværelser
Der er ikke aktuelle beslutninger om nogen ændringer af klubhus eller regattabygning, men for
at få mulige projekter på banen har Dan indhentet priser.
En delvis renovering af baderum med nye fuger, grundrensning og udskiftning af armaturer.
Især i kvindernes omklædningsrum kunne det trænge til en grundig afkalkning. Med nye
vinduer og uden eget arbejde er der en omkostning på ca 66000 max og med en
minimumsmodel på ca 30000 kr.
Indretning af værksted til kursuslokale og flytning af værksted til regattabygning med ny
varmetilførsel, inkl. toiletrenovering mm kan ske for i alt max 130000 og minimum ca 60000 kr.
Beslutning: Før nye projekter sættes i gang skal der holdes et medlemsmøde, hvor vi kan diskutere
regattabygning, mulige renoveringer mm
3 Indkøb resten af året.
Der har flere gange været mangel på trailer i 2013. Der mangler havkajakker til begynder
kurserne og især frironingen, og der mangler en "hurtig turkajak til forholdsvis store mænd".
Beslutning: Formanden gives mandat til at købe brugt trailer for 8000 kr plus to nye dæk og
syn, samt nedvejning af den ældste trailer. Det kan blive dyrt med nye dæk, så en samlet pris
skal kontrolleres først for at sikre det giver mening, at købe en brugt. Der indhentes desuden
tilbud på ny overdel/reparation af overdelen på traileren med kæderne, som giver skader på
"stævne kajakker".
Beslutning: Der indkøbes 2 stk havkajakker PE, samlet pris ca 1516000 kr.
I forlængelse af mødet fandt (Anita, Bent og Jens) disse brugte:
Northshore Atlantic LV PE i gul
Tiderace Vortex PE i PINK. Kajakken er til de større roer på 70100 kg
Beslutning:
Søren Svensson, Mogens Michael Møller, Henrik Møller og Rasmus Hansen udpeges
til i enighed at købe en hurtig turkajak/masters, (ikke kap kajak) (max pris 10.000 kr) ,
som passer til beskrivelsen:
1. Velegnet til "store mænd", der gerne vil ro hurtigt.
2. Kajakken skal kunne bruges af alle, dvs. den må ikke være så skrøbelig,
at den skal ligge i særlig port.
3. Skal (helst) være en fornyelse i forhold til dem vi har i forvejen. Sådan at
medlemmer der vil købe selv har noget at sammenligne med.

4. Skal købes i 2013 hvis det kan nås.
4 Generalforsamling:  Ordinær generalforsamling indkaldes til 5. februar.
Følgende er på valg: næstformand, kasserer, alle ordinære medlemmer. Bent har tidligere
meldt, at han ikke genopstiller som kasserer. Andreas Juhl er interesseret i genvalg. Øvrige
stiller ikke op igen (Henning, Dan, Rasmus, Anita).
5 Regnskab.
Det ender med et driftsoverskud på ca 30000 kr, hvis der ikke kommer uforudsete
omkostninger. Det er vigtigt, at alle bilag fra 2013 afleveres til kassereren, da et revideret
regnskab skal være klart 14 dage før generalforsamlingen. Kasseren bogfører ikke for 2014,
da dette skal varetages af den nye kasserer. Desuden skal der tages stilling til revision af
kontoplanen, som kan blive konsekvens af eventuelt nye budgetprincipper på den kommende
generalforsamling. (Jvnf den ekstraordinære generalforsamling, hvor ingen af forslagene blev
vedtaget).
6 Indkomne punkter fra Dan
Dan afleverede en række punkter til principiel diskussion i bestyrelsen. Bestyrelsen
påbegyndte en vanskelig diskussion af punkterne, som berører vigtige aspekter af klublivet. Da
det er principielle diskussioner bør de tages op på et medlemsmøde før næste
generalforsamling. En påbegyndt afstemning blev ikke afsluttet til endelig klarhed. Punkterne
kan formuleres sådan:
1. Skal der kunne søges om tilskud fra klubben til start penge ved deltagelse i løb og aktiviteter ?
Forslag vedrører kun voksne medlemmer f.eks. Over 23 år. Men berører ikke midler til
uddannelse af instruktører.
a. Hvis Ja. Er deltagelse i alle organiserede aktiviteter ligeværdige ? (stævneafgift,
startpenge i løb, Workshops, komposier, epp4 / BCU 34, Ture ud af huset, som led i en
turleder uddannelse) ?
b. Hvis ja, skal der så være et maksimum beløb pr år, som et medlem kan modtage.
2. Skal der kunne udbetales kørepenge til medlemmer i forbindelse med ovenstående.
Hvis ja:
a. Hvilken takst. Afholdt udgift? 1,00 kr./ km.? 1,50 kr. /km ved kørsel med trailer?
b. Skal det alene være muligt at få transport refusion for trailerens broafgift?
3. Skal de individuelle skabe i motionsrummet fjernes/flyttes til kajakskur eller Regatta bygning
a. Hvis nej, skal der så indkøbes flere, så alle kan få et skab ?

