Bestyrelsesmøde 10. nov. 2014 (referat)
Referat fra bestyrelsesmøde i Odense Kajakklub mandag 10. nov. 2014
Deltagere: Jens (JL), Jakob (JTC), Finn (FR), Søren (SS), Andreas (AJ), Inge Marie (imh)
referent jl
Dagsorden
1. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har iflg. vedtægterne 7 medlemmer, hvoraf næstformandsposten er
vakant efter Søren Mikkelsen har meldt sig ud af bestyrelsen. Dermed er det alene
Inge Marie og Jens, som skal underskrive dokumentet til banken. Vi ønsker ikke at
skrive under på eventuelle politiske tilhørsforhold eller lignende, og så må vi se hvad
banken siger til det. DGI's juridiske konsulent siger, at det er en voldsom stram
fortolkning af lovgivningen, at vi skal svare på det.
2. Mulige indkøb til klubbens aktiviteter
a. Rikke har søgt midler til opgradering af træningslokalet.
Søren S gennemgår listen og kommer med et prioriteret oplæg til næste gang
sammen med resten af sportsafdelingen.
b. Børnekajakker. JL foreslår, at vi prioriterer indkøb af et par børnekajakker til begyndere,
sådan at 34 børn kan starte samtidig uden venteliste eller forskelle i træningstider
fordi vi mangler kajakker til "børne" begyndere.
Finn og Søren kommer med et oplæg sammen med Lars.
c. Havkajakker til store mænd over 100 kg mangler.
Der kan indkøbes et par stykker til formålet  helst brugte. JL sørger for det.
d. Der er fortsat mandat til Søren S, Mogens Michael og Henrik M til at købe en rimelig
hurtig kajak til store mænd, som kan supplere klubbens bestand.
e. Whiteboard. Sidste indkøb gik i vasken. IM snakker med Arne S om en ny aftale.
Det skal være med stativ, så det kan køres rundt. Hvis det glipper kan Søren S
sørge for indkøb.
f. Broen til højre (den lave) sidder ikke rigtigt fast længere.
IMH og FR sørger for at få det i orden på den ene eller anden måde.
g. Thomas Navntoft har foreslået trappe til vinterbadning. Vi har besluttet det tidligere
men det er ikke sat i værk endnu. Ole Dahl Hansen vil sætte den op.
JL giver Thomas besked.
Det er alene medlemmer af klubben, der kan vinterbade.
h. Der kan bruges 10001500 kr til jule arrangement den 22. november til gløgg,
æbleskiver og underholdning. Deltagerne betaler selv for bespisning og drikkevarer.
side 1 af 3i. Der gennemføres tre arrangementer i januar  april i klubhuset. Grønlandsekspedition
(http://www.greenland2011.dk/omekspeditionen), historien om arrow kajakker
(Nicolai Ilcus) og "kajak i udlandet" ved JTC og Pia H.J. JL koordinerer datoer.
3. Revision af kontoplan og gennemskuelighed af regnskab.
Vi gennemgår kontoplanen for klubben på næste møde og finder ud af om det kan
forenkles næste år. Jl mener det er vigtigt at regnskabet er gennemskueligt, derfor
skal der fortsat være forholdsvis mange underkonti.
Særskilt regnskab for OCI (polo turnering hvert år i januar). Det skal afklares, hvordan
regnskabet for turneringen i januar 2014 er konteret. Det er Kenneth Jensen
(Svendstrup), Rune Sørensen og Michael J., der fremover står for OCI regnskab. De har
formentlig allerede oprettet en privat konto til OCI, hvilket ikke følger tidligere
beslutninger om, at al økonomi i klubben skal gå ind over klubbens regnskab. Det skal
afklares med klubbens revisor om der kan være en særskilt konto for OCI uden om
klubbens konto, men selvfølgelig indenfor klubbens regnskab. Indenfor OCI regnskabet

må der alene bruges klubmidler på samme måde som resten af klubbens forbrug.
4. Sikkerhedsvedtægt for klubben
Forbundet har bedt alle klubber om at revidere sikkerhedsregler  og sendt en
vejledning ud på 15 sider svært forståelig tekst. . Det er især tre områder, der skal
indgå udover hvad vi har nu: mere præcist afgrænset gæsteroning og brug af
klubbens udstyr, vinterroning, hvem er på vandet, gælder regler kun for klubmateriel
eller også privat materiel.
Det er slet ikke nogen nem opgave, at få en god sikkerhedsinstruks. Men bestyrelsen
vil gerne have klare regler for udvalgte situationer, hvor vi mener det skal være vel
beskrevet.
Et udvalg nedsættes med JTC, IMH, FR og Anders Søndergård. Ud fra de regler vi hidtil
har skal der senest medio januar være et muligt forslag, som kan fremlægges til
orientering på generalforsamlingen.
5. Kursusplan 2015
Der var instruktørmøde i sidste uge med forskelligt på dagsordenen. JL og JTC havde
foreslået til mødet, at der skulle holdes prøver til næste år uafhængigt af de enkelte
kurser, og sådan at nye medlemmer blev bedre integreret i klublivet. Der var ikke
stemning for at udskille prøverne fra kurserne på mødet, men en forståelse for, at vi
skal gøre mere for at få nye medlemmer ind i klublivet.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at der gøres mere for at få nye medlemmer ind i
klublivet, sådan at begynderne bliver i klubben. Samt at sikre koordinering af
instruktørerne. Derfor vil vi i 2015 følge nedenstående plan.
side 2 af 3a. Der skal afholdes instruktørsamlinger, hvor vi sikrer ens niveau. Vi søger at
gennemføre en samling i januar, samt en i april. Om muligt fælles for hav og
turkajakinstruktører. Deltagerne vil være de der aktivt bidrager til kurser,
turplanlægning og instruktion.
b. Kursusleder for begynderkurserne har ansvar for at sikre:
Kursusindhold efter epp2 reglerne for hhv tur/hav, afholdelse af prøve for deltagerne i
kurset, introduktion til klublivet i form af deltagelse i mindst en klubroning en onsdag,
og mindst en frironing en tirsdag. Instruktøren skal desuden sikre, at de som ikke
består prøven ved kurset, senere kan komme til prøve.
c. Hver kursusleder sender plan til bestyrelsen, som skal godkende indholdet. Det er
næstformanden, som godkender og koordinerer kurser og uddannelse med ture. Fx
sådan at pinsetur ikke kolliderer med et kursus. Da vi aktuelt ingen næstformand har
er det i stedet formanden, som udfører den opgave.
d. Den prøveansvarlige ved prøverne skal være uafhængig af det konkrete kursus og
udpeges blandt de øvrige instruktør 2 instruktører.
e. Der skal være frironing  JL koordinerer  og foreslår de som er instruktør 1, at
varetage koordineringen.
f. Den typiske udvikling for en instruktør vil være begynder første år, hjælpeinstruktør og
bidragyder til frironingen år 2, instruktør 1 prøve det tredie år og instruktør 2 prøve
det fjerde år. Personer, som ønsker instruktørstatus skal sikre sig en bred erfaring mht
rovand, turledelse og andet.
f. Der gøres en særlig indsats for at få flere turinstruktører. JTC holder instruktør 1 prøve
ultimo november. Det store problem er at få epp3 prøverne bestået. Måske kunne man
samarbejde med andre klubber ?
Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. december med fokus på regnskab
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