Referat fra bestyrelsesmøde 24 juni 2014
Tilstede: Jens, Søren M, Søren S, Inge Marie, Andreas, Jakob

Administration
Der er indkommet 225 kontingentbetalinger. Der resterer 5060. 43 har meldt sig ud. Der er tjent 7750 kr. på lån af
klub til arrangementer. Der mangler betaling fra to kraftcenterbesøg, hvilket skyldes problem med at udsende
fakturaer direkte fra Conventus. Det undersøges om dette kan løses. De er nu både faktureret og betalt.
Bilagsmappe er afleveret til bogholderi som grundlag for forslag til kontoordning med tilhørende skabelon.

Bygninger
Nøgler
Ekstra pc skal indkøbes, så nøgleprogrammeringen ikke er bundet på kasserens pc. Formand og kasserer har
mandat til dette. Det er nødvendigt med en særskilt kasserer pc, fordi bank programmet kræver, at det kun er en
enkelt pc, som anvendes.
Ca. 10 fejl på låse siden foråret. Derudover har låsene virket. Nøglefirmaet lever ikke op til aftale. Jens vil tale med
dem og bringe Forbundet på banen, hvis de ikke rykker.
Løsninger: ? evt. opgradering til bedre (mere fugtsikkert) system – udgift 50.000 kr. Besluttes først senere, når vi har
set deres reaktion på "vred mail fra formanden".
Det skal indskærpes at nøglegebyr er gebyr og ikke depositum.
Træningsrum
Bliver lummert og beklumret om sommeren. Muligheder for udluftning eller gardiner undersøges.
Kajakskur
Der er få ledige pladser, men ingen nye ansøgninger om plads i foråret.
(efter mødet: Det har vist sig, at mail til skurbestyrer aldrig nåede frem, er ordnet nu. Hvis nogen medlemmer har
sendt ønsker skal de sendes igen).
Der skal bringes mere orden i placering af klubkajakker. Forslag om at kajakkerne påføres portnr. Men ikke får
angivelse af hyldeplacering. Endvidere får hver kajak et løbenr., så den entydigt kan identificeres i forbindelse med
reservation til stævner / arrangementer. Blev vedtaget. Arbejdet påbegyndes, når der er fundet ny skurbestyrer helst
uden for bestyrelsen. Henrik Møller og Ole Dahl Hansen sætter arbejdet i gang.
K2erne ligger uhensigtsmæssigt. Skal samles.
K4 kasseres.

Regatta bygningen
Der var flere kedelige overraskelser særlig omkring vand og kloak. 55.000 + moms, eltavle måtte udskriftes mm (el
35000 kr), og varmetilslutning (10000 kr) . El, toilet og køkkenafløb, vand og luftpumpe er nu bragt i orden. Der er
kun tank og ikke afløb til offentlig kloak, så der etableres kun toilet og køkkenvask. (ingen brusebad).
(Efter mødet: Det er lykkedes formanden at få alle disse omkostninger dækket via kommunale tilskud)
Formanden udsender medlemsmail og indkalder medlemmer til byggeudvalg indenfor denne ramme: Bygningen
anvendes "simpelt" uden yderligere ombygning, bortset fra færdiggørelse og maling af fællesrum og tekøkken, samt
isætning af manglende døre og de 2 overskydende vinduer, som genanvendes i regattabygningen for bedre
lysforhold.

Formanden har mandat til at få byggeudvalg til dette indenfor den ramme, som blev vedtaget af generalforsamlingen.
Klubmøde om regattabygning holdes 1. onsdag i september
Afholdte kurser:
3 havkajakkurser med 24 kursister
2 turkajakkurser med 16 kursister
Der efterlyses retningslinier for refundering af kursusgebyr. Hvor sent kan man melde fra og få pengene tilbage
henholdsvis blive tilbudt et senere kursusforløb? Der var enighed om, at reglerne bør stille kursisten bedre end ved
de generelle regler for vare og tjenestekøb på nettet. Der skal laves en formulering, som skal indgå i fremtidigt
kursusmateriale på hjemmesiden.
Er det en god idé med løbende optag? Det belaster instruktører med flere niveauer på samme hold, men kan
gennemføres. Der var stemning for forsøgsvis at genindføre sidemandsoplæring.
Optag af nybegyndere skal slutte i sommerferien. Efter sommerferien tilbydes introture med henvisning til start det
følgende år, da der ikke kan opnås rutine på en kort efterårssæson.
For at sikre ensartet niveau på kurser og for at samle op i forbindelse med løbende optag og sidemandsoplæring
indføres fra næste år epp eksamener (3?) på faste datoer med censor evt. fra anden klub. De kunne med fordel ligge
på klubaftener, så de nye kan inddrages i klubbens øvrige aktiviteter. Jens udarbejder forslag som indeholder
muligheder for tre typer kurser hav, tur og kombi. Jakob spørger i Kerteminde om de vil indgå samarbejde om
gensidig censorordning.
Kursusprogram til 2015 skal på plads i år.
DGI har tilbud på kurser for klubinstruktører for 1600 kr.

Uroning
7 B&U roere.
Der er lånt børnekajak i Strømmen. Der skal søges om tilskud til børneveste. OBS! Trygfonden ansøgningsfrist i
september. Finn er tovholder.
Børneattester er på vej til nye instruktører.

Sportsudvalg
Systemet med udpegede klubstævner med støtte er rigidt og levner ikke mulighed for at tage ikke højde for udvikling
af form og ambitioner.
Der skal øget fokus på at få unge og (flere) voksne med til samme stævner.
Der vil blive søgt bestyrelsen om ekstraordinært tilskud til deltagelse i NM marathon.
Havneræs i Odense i 2015. Datoen bliver 1. søndag i marts. Søren S og Søren M er tovholdere

Polo
Baner nedtaget pga geotekniske undersøgelser. Der er i samarbejde med kommunen lavet ansøgning støtte til
flytning / genanvendelse af træbroen ud for de nuværende baner
Havnekulturfestivalen havde 35.000 besøgende. Der blev uddelt forldere i forbindelse med festivalen.
Der er afholdt 3 indtægtsgivende arrangementer (polterabend mm.).

Aktiviteter

Der prioriteres aktiviteter, der appellerer bredt.
OBS på Klubfesterskab i august.

Eventuelt
Salg af øl og vand er genindført takket været Søren S og Ole T.
I forbindelse med kraftcentrenes brug af klubben blev køb af mere robust sikringsbåd overvejet. I første omgang
udarbejdes der manuel for den nuværende gummibåd, for at sikre korrekt behandling.
Hjemmesiden skal forbedres, så flere kan skrive artikler på forsiden. Det er for besværligt nu. Formanden tager
kontakt til Dirk om dette.
Næste møde 2/9 18.30
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