Selvstændigt polo regnskab fra 2015 (beslutningsbilag fra
Bestyrelsesmøde 16. december 2014)

Odense Kajakklub (bilag til referat af bestyrelsesmøde 16.12.2014)

Princip for uddelegering af økonomisk ansvar til poloafdelingen:
Poloafdelingen udnævner en kasserer, som sammen med poloafdelingens repræsentant i bestyrelsen er juridisk
ansvarlig for selvstændig økonomistyring og regnskab for poloafdelingen overfor bestyrelse og generalforsamling. Navn
på polokasserer meddeles bestyrelsen.
Bestyrelsen opretter teknisk set "en regnskabsmæssig delforening" under Conventus. Kaldes herefter "poloafdeling". Alle
i bestyrelsen har adgang til både poloafdeling og hovedforeningens komplette Conventus system.
En af klubbens konti i banken tilknyttes poloafdelingen.
Formand og kasserer (næstformand er vakant) for Odense Kajakklub sikrer de nødvendige fuldmagter til banken m.v.
Al kontering i polo, inklusive tilskud, indtægter og udgifter til polo aktiviteter og stævner skal bogføres af polo i
"Poloafdelingens Conventus regnskab" i samarbejde med foreningens revisor, som bistår med rådgivning og udarbejdelse
af status og årsregnskab (Aktuelt PK Revision, Rugårdsvej). Kontoplan er indtil videre den samme som for
hovedforeningen.
Poloafdelingen kan selvstændigt afholde polterabend med poloudstyr på havnen, hvor indtægten så indbetales til
poloafdelingens konto.
Poloafdelingen er ansvarlig for at organisere kajakhotel. Indtægter og udgifter fra kajakhotellet bogføres i poloafdelingens
regnskab og anvendes efter aftalen med kommunen, som poloafdelingen har indgået om brug af byens ø og
havnearealer.
Tilskud til OCI 2015 overføres fra klubbens hovedkonto til klubbens polokonto umiddelbart. Herefter er poloregnskabet
frigjort fra foreningens hovedregnskab.
Kontingentindtægter fra polospillere fordeles mellem hovedforening (dækning af klubhus) og poloafdelingens eget
Conventus Regnskab efter aftale i bestyrelsen.
Beslutninger på tidligere generalforsamlinger gælder hele klubben, inkl. polo:
Der kan ikke udbetales personlig løn til medlemmer for at være instruktør, ansvarlig for aktiviteter eller
lign. (Generalforsamling, oktober 2013)
Klubbens midler kan kun anvendes til èt klubhus (inklusive regattabygningen), som ligger på Stige Ø . Optagning af
lån hertil skal godkendes på generalforsamling. (Generalforsamling, oktober 2013)
Der må ikke optages lån til aktiviteter, kurser eller udstyr.(Generalforsamling, oktober 2013). Således heller
ikke kassekredit eller konto med ret til overtræk.
Klubben udbetaler principielt ikke kørselsgodtgørelse, men bestyrelsen for klubben kan vedtage
undtagelser. (Generalforsamling, oktober 2013)

