Bestyrelsesmøde 2. september (referat)
OK bestyrelsesmøde 2.9.2014
Tilstede: Jens, Søren S, Inge Marie, Andreas, Jakob, Finn
Referent: Jens
Dagsorden
0. aktiviteter
Der har været rigtig gode aktiviteter hen over sommeren, inkl. ture, stævnevindere, dm vindere, ture
til øer, klubfesterskab og handicap.
1. Status for muligt rostadion  Søsportscenter ved Stige Ø.
Bubbi gennemgik status for det mangeårige projekt. Udførelsen er afhængig af leverance af strøm i
fremtiden, ejerskab af Fynsværket, generel energiplanlægning og løbende politiske prioriteringer i
Odense og på landsplan.
Et muligt projekt vil, som det ser ud nu, være et kommunalt sportscenter, hvor faciliteterne stilles
til rådighed for de involverede vandsportsklubber.
Bestyrelsen takker for redegørelsen, og vil opfordre Fynse Idrætsforbund, hvor kajak
repræsentanterne for Fyns Kajak Kreds Henrik Møller, Bubbi (Bjarne Kongstad) og Lau Larsen fra
Middelfart til at holde bestyrelsen orienteret ved ændringer af projekter eller særligt behov for
stillingtagen.
Ligesom detaljerede tegninger kan rekvireres hos Bubbi.
2 Møde og aktivitetsplan for efteråret og resten af sæsonen.
Medlemsmøder og bestyrelsesmøder.
 visionsmøde, turmøde, instruktørmøde, generalforsamling til næste år mm.
Arbejdsdag og standernedtagning: Søndag den 5. oktober kl 9.
Kursus og Instruktørmøde: Tirsdag d. 4. november
Evaluering af 2014 og planlægning af 2015.
(Jens omtaler i medlemsmail. Jakob sørger for forplejning).
Planlægning af brug af svømmehal i Højme (4. november kl 16.30)
Medlemsmøde om "Børn og ungearbejde" (Overvejes først, se punkt 3).
Generalforsamling: 4. februar 2014
Åtur fra Nr. Broby: 1.november
Julefrokost : 13. december. (?)
Havneræs: søndag 1. marts (hjælpere melder sig til Søren S, punkt oprettes i Conventus).
OCI: 3.+4. januar (hjælpere melder sig til Andreas, punkt oprettes i Conventus).
Kajakture i udlandet (Dato oplyses senere, Jakob og Pia koordinerer).
Andre arrangementer er mulige. Bestyrelsen vil opfordre til, at man melder muligheder ind. Det
kunne fx være en vandretur efter snapseurter, orienteringsløb mm.
3. Oplæg for børne og ungdomsarbejde
Søren S., Finn R og ungdomstrænerne holder et møde og ser på muligheder for at fastholde børn og
unge og en strategi for ungdomsarbejdet.
4. Princip for afholdelse af kurser og prøver til frigivelse i 2015.
Jakob og Jens udarbejder et forslag til hvordan vi kan få opbygget en prøve/epp model, som
samler klubben. Vi forsøger at få en ordning, hvor andre klubber også deltager.
Selve kurserne mågodt være "firkantede", men prøverne skal orientere bredere til al kajakaktivitet.
5. Indkøb af ny motor
Det er vigtigt, at vi har en følgebåd. Det er også vigtigt, at motoren kan få gummibåden til at sejle
fornuftig hurtigt. Vi afventer svar på en ansøgning til Trygfonden.

Vi forventer, at der kommer erstatning fra kraftcentret, så vi afventer endelig beslutning. Det haster ikke.
6. Afklaring af bestyrelsens sammensætning indtil næste generalforsamling.
Næstformanden var skurbestyrer og har ikke varetaget funktionen siden sidste valg. Medlemmerne opfordres til at melde sig
som skurbestyrer. De øvrige funktioner varetages indtil videre af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Alle opfordres i øvrigt til at melde sig som aktive for små og større områder. Senest på næste generalforsamling skal der jo
findes flere aktive. Det er en meget sårbar situation vi har, når en funktion går i stå fordi en enkelt person ikke har tid eller
mister lysten.
Vi supplerer ikke bestyrelsen lige nu, da året jo stort set er gået, hvertfald beslutningsmæssigt. Der sendes et par følere ud til
særligt aktive personer, som måske vil være med i noget af arbejdet.
7. Redegørelse for planer for regattabygningen .
Vi er enige om, at der skal være en "simpel" indretning indenfor det beløb, der blev afsat af generalforsamlingen. Der skal
nok lægges en fase mere ind, sådan at der kan være vandvarmer og kedel i køkkenet uden at strømmen går andre steder.
Det opsatte varmluftsmodul virker ikke. Jens tilkalder elektriker mm. Der må være garanti på opsætningen.
Jens indkalder til nogle arbejdsaftener, hvor det kan sættes i stand, så det kan bruges af kraftcenter og mindre forsamlinger,
samt nogle af de eksterne, der kommer på enkelt dage.
8. Plan for brug af højme svømmehal.
Vi vil prøve at få 3 timer nogle af gangene, så der kan være familiesvømning sidst i timerne. Alle
opfordres til at finde medlemmerne, som gerne vil tage bassinlivredder prøve.
9. Mandat til at sælge trailer med kæder og købe en mindre med kasse.
Kan købes for 8000 kr, som jeg så foreslår er det vi sælger den anden til.
(Forudsat, at den viste trailer er i orden  det er en anden klub, som sælger den).
Jeg mener, at flere medlemmer får mulighed for at arrangere ture i små grupper, hvis man med en
lille bil kan køre. Der er en del, som ikke har mod på at køre med de store trailere, og til nogen af
turene har der kun været 56 deltager. (hvoraf nogen endda har haft kajakker på taget).
Der gives mandat til at købe den for 7500 kr. Der må forhandles om betaling af brobizz.
9. Refusion af omkostninger ved stævne deltagelse.
Vi har haft henvendelse, som blev afklaret pr mail, men vi har brug for en præcis vedtagelse.
Vi fastholder princippet om, at det kun er de i forvejen udvalgte stævner, som man får stævner.
Bestyrelsen giver indenfor generalforsamlingens mandat støtte til stævnebetaling for deltagelse i
NM.
10. Status for nøglesystemet
Jens skriver til firmaet igen, da der fortsat er rigtig mange problemer. Selv efter opdatering og
mange batteriskift.
11. Overblik over økonomien ?
Der er kommet lige så mange nye medlemmer, som de der har meldt sig ud. Vi fastholder dermed
cirka samme medlemsindtægt.
12. Udvendige borde og indkøb mm.
Der er gjort en rigtig god indsats med udendørs borde  tak til Kaj og Ole. Der indkøbes en ny
trappe til vandkanten.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 30. september i klubhuset Jens sørger for forplejning.

