Referat fra bestyrelsesmøde i Odense Kajakklub tirsdag, 4. marts
2014
Tilstede: Jens Lauritsen (JL), Jakob Tue Christensen (JTC), Finn Reifling (FR), Andreas Juhl (AJ), Inge Marie Holland (IMH)
Afbud fra Søren Mikkelsen

Medlemskab
Nye medlemmer kan via hjemmesiden udfylde en blanket, som automatisk videresendes til SM og kasserer. Bevis for at
kunne svømme 600 m. skal fremvises (eller man aflægger svømmeprøve under observation af et andet OKmedlem). På
begynderkurserne modtager instruktøren blanketten, underskriver den og afleverer den til SM. Henvendelse om medlemskab
uden om kurser sker til SM, der kontakter et OKmedlem (liste med navne udfærdiges) med henblik på en prøverotur.

JL kontakter Dirk vedrørende blanket og det tekniske på hjemmesiden.

Budget
Enighed om følgende budgetter:
Ungdomsroerne

kr. 15.000,

Voksne kaproere

kr. 15.000,*

Aktiviteter

kr. 15.000,**

Kajakpolo

kr. 30.000,

Drøftelse af poloafdelingens samlede budget, hvoraf ovenstående beløb ifølge AJ alene dækker den almindelige drift, samt
om alle indtægter og udgifter i OK – uanset afdeling – bør registreres af kasserer i foreningens hovedkasse.

Kajakpolo mangler nye mål (kr. 18.500, for et sæt)
AJ bestiller nye mål, hvortil poloafdelingen søger fondsmidler til dækning af udgiften (dog garanterer OK for betaling)

*) deltager i følgende stævner: Paradisløbet, Odense Maraton, Sorø Maraton, Thurø rundt, Amager Strandpark

**) Åtur, Fænø Rundt, Pinsetur, Tour de Thurø, Le Mans, Fjordens Dag, tur til Enebærodde, DM i
rul/havkajak/gruppekonkurrence i Faaborg, onsdagshandicap, Klubfesterskab, julefrokost, standerhejsning/standernedtagning
med tilhørende arbejdsdag og forplejning.

Hjemmeside
Bestyrelsen og udvalgte medlemmer gives adgang til at oprette aktiviteter på hjemmesiden. Instruktion aftales nærmere.

Ansvarsforsikring
JL oplyser, at Odense Kajakklub nu af både Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) og DGI er dækket af en ansvarsforsikring,
når vi tager ikkemedlemmer med ud i kajakker. Deltagerne skriver under på, at det sker på eget ansvar. Deltagergebyret er
kr. 250, pr. person (min. kr. 2.500, for et arrangement). Max. 6 deltagere pr. instruktør.

Kommunikation
Aktiviteter bekendtgøres via opslagstavlen og hjemmesiden. Facebook benyttes udelukkende i privat regi. Der opfordres til
selvjustits blandt medlemmer med henblik på ”takt og tone”.
Conventus
Orientering ved JL om muligheder for at benytte Conventus til mails etc.

IMH undersøger datoer for kurser i Conventus.

Svømmehal og kurser
Vil man booke sig ind på en af de tilgængelige datoer i svømmehallen benyttes en ny mailadresse Denne email adresse
bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">bassin@odensekajakklub.dk(JL og
Dirk sørger for oprettelse og det tekniske), der videresendes til Ida og JL.
Lørdag, 12. april er forbeholdt begyndere (max. 8 pers. i bassinet ad gangen). JL tager ”sit” begynderhold i havkajak samt 3
nye mandagsroere med i svømmehallen i marts.

Begynderhold i turkajak udbydes mandag kl. 9.30 (start 28. april) ved FR og IMH.

Nøgle
Alle medlemmer (aktive og passive) af OK får nøgle til klubhuset.

Dør i motionsrum (mod kanalen) udstyres med smæklås og dørpumpe (ordnes på arbejdsdagen 26. april).

Ekstraordinær generalforsamling onsdag, 19. marts kl. 19.00
JL spørger Lars Peter Nielsen, om han vil være dirigent (mail sendt fra Conventus)

JL rundsender mail/nyhedsbrev til alle medlemmer, bl.a. med information om forenkling af kassererfunktionen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag, 17. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Referent: IMH

Odense, 9. marts 2014

