Bestyrelsesmøde 30. september (referat)
Referat fra bestyrelsesmøde i Odense Kajakklub tirsdag, 30. september 2014
Deltagere: Jens (JL), Jakob (JTC), Finn (FR), Søren (SS), Andreas (AJ), Inge Marie (imh)
Dagsorden
Ingen egentlig dagsorden, men det drejer sig primært om program for arbejdsdagen
5/10. Desuden ”siden sidst”.
Sportsudvalg og skurbestyrer
FR foreslår, at SS overtager posten som sportsudvalgsformand. FR bliver derefter
skurbestyrer. FR ønsker at nedsætte et hus/skurudvalg, bl.a. til registrering og
mærkning af havkajakker svarende til det tilsvarende projekt med klubbens
turkajakker.
Dette blev vedtaget.
Mærkning og klassificering af klubkajakker
FR orienterer om arbejdet med registrering og mærkning af turkajakker. Ros til Henrik
M. for det store og flotte arbejde med at registrere og klassificere alle klubbens
turkajakker, som vi har 73 af! Turkajakkerne ligger fremover i port 612 med letteste
kajakker i port 12 og sværeste i port 6. Alle toerkajakker er i port 7. Børnekajakker er i
port 6. Bagerst i højre side står portnr. (fx 12). Bagerst i venstre side står klassificering
jf. en liste, der ophænges på opslagstavlen (fx T 08 32 = turkajak, sværhedsgrad 8,
kajaknr. 32)
Sponsorater og tilskud
JL har forespurgt A/S Storebælt om mulighed for en form for sponsorat ifm stævner. Arbejder videre på sagen.
Odense Kommune har ydet kr. 5.000, til U 21 VM i kajakpolo.
SS søger Tuborg om støtte til nyt musikanlæg.
SS søger Udvikling Fyn om støtte ifm Havneræs 1. marts 2015
Forslag fra AnneMette M. om salg af skrabelodder forkastet. AnneMette er velkommen til at organisere det (bestyrelsen
har ikke fornøden tid til projektet) Tak for idéen.
Kajakhotel
På Byens Ø er klar til brug. Der er to containere á 8 kajakpladser. Pris pr. plads pr. år er kr. 1.500, + nøglegebyr kr. 200,.
Pladser i kajakhotellet tegnes for et år ad gangen uden mulighed for tilbagebetaling.
Kajakhotellet med tildeling af pladser og nøgler administreres af polo (Michael A.J.), der også udfærdiger lejekontrakt, som
klart skal præcisere, at klubben ikke har erstatningsansvar ved tyveri, brand m.v. , samt at det ikke giver ret til deltagelse i
aktiviteter i Odense Kajakklub.
Kontrakten skal være juridisk holdbar, så klubben faktisk er friholdt og bør sendes til DGI's eller DKF for en juridisk vurdering
(afgøres af polo).
Indtægter øremærkes til udvikling af Byens Ø. Udgifter til løbende drift (nøgler, låse, bankgebyr m.v.) betales af indtægterne.
Principper for brug af midlerne udarbejdes af polo og de andre klubber på havnen efter aftalen med kommunen. Principperne
skal godkendes af bestyrelsen.
IMH undersøger, om der kan oprettes en særlig bankkonto, samt om der kan betales med MobilePay og eller dankort.
AJ indkøber låse og nøgler.
Kontrakt ifm gæster i OK

Problematik vedr. stjålet påhængsmotor drøftet. Kraftcenter Vejle har betalt kr. 8.500, i erstatning. Vi venter til foråret vedr.
køb af ny motor.
IMH fremviser forslag til ”lejekontrakt” ved besøg af fx kraftcentre. Opdateres til gældende forhold.
Forslag gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
SUP (stand up paddling) i Odense Kajakklub?
Forslag fra Ole T. om ny aktivitet i OK. Forslag forkastet med begrundelse i, at SUP ikke er hjemmehørende i Dansk Kano
og Kajak Forbund (hører til Dansk Surf og Rafting Forbund) Tak for idéen. Formanden har spurgt forbundet om vi i givet fald
kunne få støtte. Nærmere om dette på næste bestyrelsesmøde.
Julefrokost i OK
Tidligere udmeldte dato (13. december) er ændret til ENTEN 22. november ELLER 29. november.
Afgøres efter antal interesserede på ophængte liste i klubhuset. Louise M, Ole T. og JTC er tovholdere for arrangementet.
Arbejdsdag søndag, 5. oktober
Forslag til arbejdsopgaver gennemgået.
JTC køber ind til morgenmad. IMH skriver liste med opgaver.
Medlemmer aktive i foreningsarbejdet
Uden aktiv deltagelse i diverse opgaver kan det gode foreningsarbejde ikke eksistere. Det er derfor vigtigt, at klubbens
medlemmer melder sig til diverse opgaver. En times arbejde hist og pist kan gøre en stor forskel. Helt nye medlemmer skal
ikke holde sig tilbage. Opgaverne kan både være af praktisk og kontormæssig karakter – fx vedligeholdelse af database i
DKF. Henvendelse til bestyrelsen.
Adgang til klubbens faciliteter
Det indskærpes, at det udelukkende er medlemmer af Odense Kajakklub, der kan gøre brug af klubbens faciliteter. Der
eksisterer ingen aftale med DKF om brug af fx træningsfaciliteter. Der henvises i øvrigt til regler for gæsteroere (se
hjemmesiden)
Næste bestyrelsesmøde
Mandag, 10. november kl. 19.00 (imh bager kage til kaffen)

