Referat fra bestyrelsesmøde 13/5 2014
Til stede: Jens, Søren M, Inge Marie, Jakob, Søren S.
Afbud fra Finn

Børneroning:
Bestyrelsen har besluttet at bevilge penge til at indkøbe de redskaber, der er nødvendige for at forestå børneroning – dvs.
pagajer og veste i børnestørrelse jf. ansøgning fra Lars M. Beløbet tages fra børneudvalgets aktivitetskonto. Der åbnes
børneudvalget mulighed for at ansøge bestyrelsen om tilskud til aktiviteter udover det allerede tildelte.
For at sikre tilstedeværelse af flere voksne hjælpere vil der blive fremsendt en medlemsmail mhp. at skaffe aktive voksne
”børnehjælpere” til at støtte børnetræneren.

Ad lys:
Der er etableret lysfølere således at der altid tændes en spot, når man nærmer sig klubhuset i mørke.

Ad varmt vand:
Første etape af sikring af varmt badevand til kvinderne er igangsat.

Diverse:
Whiteboard på stativ indkøbes.

Status på låsene:
Ikke funktionsduelige endnu! Ustabile ved kuldepåvirkning. Den formelle aftale med låsefirmaet er at der skal foretages
udskiftning af ikkefungerende låse.
Der bliver oprettet en log der beskriver:
hvor tit de enkelte låse skal have skiftet batterier
hvor ofte låsene skal skiftes ud

Projekt Polo i den nye havnefront er godt på vej. Kommunen synes at være meget indstillet på at der skal være plads
Poloafdelingen.
Det noteres at portene ofte står åbne mandag eftermiddag.
Ligeledes noterer man at døren til motionsrummet også står aben fra tid til anden. Hvis ikke den pågældende dør låses vil det
inderste håndtag blive afmonteret.
Jens går til kommunen for at få en løsning lagt ind i dennes planer.
Lysføleren i motionsrummet skal justeres. Elektrikeren kan evt. lave en anvisning på en ”dæmper” mhp de tidspunkter, hvor
der skal være mørkt i motionsrummet (overnattende gæster).
Nødvendigt udstyr og materiale til brug i værkstedet skal indkøbes.
Som en del af introduktionen til klubben skal indføres undervisning i adfærd i værkstedet (hvad er giftigt, hvad er ikke giftigt,
hvordan anvendes de forskellige materialer).
Sikkerhedsinstruks:

Søfartsstyrelsens regler gælder for erhvervssejlads, dvs. når OKK tager penge for at lade ikkemedlemmer ro i klubben og i
princippet ved ”åbent hus” arrangementer.
DGI og DKF har ansvarsforsikring som gælder for OKK.
På baggrund af inputs fra Jakob og Jens vil der blive udarbejdet et tosiders dokument til brug for registrering af deltagere ved
arrangementer.
Diskussion af strategi for OKK: Bestyrelsen sammenstiller et oplæg og indkalder derefter til et medlemsmøde i efteråret mhp
præsentation for medlemmerne.
Jens kontakter kommunen mhp konsulenthjælp til strategiplanen.

