Bestyrelsesmøde 20. januar 2015 (referat)
Referat fra bestyrelsesmøde 20. januar 2015
Tilstede: Jens (JL), Jakob (JTC), Søren (SS), Finn (FR), Andreas (AJ), Inge Marie (IMH)
Polostævne OCI
Forløb rigtig godt! Der var venteliste for deltagelse. Holluf Pile skole har klaget over OCI‐deltagere, hvilket iflg. OK’s vagter
på stedet er uberettiget.
JL kontakter Fritidsafdelingen.

Havneræs 1. marts 2015
SS har søgt og fået bevilget kr. 10.000,‐ fra Fritidsafdelingen til ”Havneræs” 1. marts.

Whiteboard
Er købt. Leveres 23. januar

Stort vandforbrug i klubhuset
Vandforbruget i klubhuset har i 2014 været noget større end forventet. Vi var vurderet til at bruge 178 m3 , men har reelt
brugt 513 m3. Det betyder en ekstraregning på ca. kr. 25.000,‐. Samtidig vil vandudgiften i 2015 blive ca. kr. 45.000,‐. Der
ses nærmere på rørsystemet mellem herrernes og damernes omklædningsrum, som måske kan forandres og nedsætte
ventetiden på varmt vand i damernes baderum. Samtidig opfordres medlemmerne venligst til ikke at tage lange bade.

Renoveringsprojekt ‐ vinduer
SS spørger, om der er lavet fejl‐og‐mangel‐gennemgang på isætning af nye vinduer?
JL spørger Bo, som var koordinator på projektet.

Betaling med Dankort?
IMH undersøger, hvor langt Nets er i behandling af vor dankortansøgning.

Trailere og reservation
Reservation af trailer ændres måske, så det fremover skal ske via Conventus, eller evt på en stor kalender. Mere info
følger. Der er kun én trailerbog, og i den ligger en trailervejledning ifm sikring (låse og wire) og kørsel. Trailerne er for
resten af vinteren kørt i ”garage”. Den lille trailer (med kasse) står inderst i kajakskuret bag den, der er pakket med
kajakker til svømmehallen. Den store trailer står i regattabygningen.
Kurser 2015 og evt. introduktionsaften
Kurserne i tur‐ og havkajak er stort set på plads. Skal snarest oprettes i Conventus. IMH foreslår en fælles
introduktionsaften, hvor kursister, instruktører og bestyrelse kan møde hinanden og få fælles information.
IMH finder forslag til dato.
Børne‐toer‐kajakker og hurtig turkajak
SS og JL arbejder videre og har mandat til at bestille to børne‐toer‐kajakker samt en hurtig turkajak til ”lange” personer.
Sidstnævnte er en bestyrelsesbeslutning fra forrige periode. Der skal også købes startnumre til brug ved bla det
kommende havneræs.

Regnskab 2014

Regnskabet for 2014 gennemgået og underskrevet.

Delregnskab for polo
På sidste bestyrelsesmøde i december 2014 vedtog vi, at der i 2015 er et forsøg, hvor polo har selvstændigt regnskab, og
hvor polo også selvstændigt er ansvarlig overfor generalforsamling for regnskabet. Dvs at der er et selvstændigt regnskab
for poloafdelingen, med Odense Kajakklub som hovedforeningen og poloafdelingen som delforening. Flere foreninger i
Odense Kommune benytter samme indretning – fx Fjordager.
Det betyder IKKE, at foreningen deles op, eller at polo sættes ”ud på et sidespor”. Det er alene det regnskabsmæssige,
som kører selvstændigt – ikke mindst med udgangspunkt i styringen af OCI.
Poloafdelingen skal holde et formelt møde, hvor der udpeges en kasserer, der sammen med bestyrelsesrepræsentanten
(aktuelt Andreas Juhl) får fuldmagt til en klubkonto i Nordea og kører økonomien på den konto, samt sikrer bogføring i
Conventus og samarbejder med revisoren om det praktiske (aktuel PK Revision). Det er vigtigt at understrege, at alle
medlemmer af poloafdelingen er ligeværdige medlemmer i Odense Kajakklub og er velkomne i klubhuset på Østre
Kanalvej!
Kopi af referat fra møde i poloafdelingen med navne for kassererfunktion sendes til Nordea mhp adgang til polokonto.
For at sikre midler til polo er det fremover sådan, at personer som er mest aktive i poloafdelingen skal angive dette når de
betaler kontingent. Når de har betalt vil der fremover gå kr. 500,‐ til afdeling ”polo” og kr. 1000,‐ til afdeling ”klubben”.
Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen fastholdelse af kontingent på kr. 1500.

Forslag om refusion af brobizz
Bestyrelsen indgiver forslag til generalforsamlingen om, at klubben betaler brobizz ifm de af bestyrelsen godkendte
stævner og åbne klubture. Omkostningen skal afholdes indenfor det pgl. udvalgs budget (polo, sportsudvalg, motion) og
signeres af udvalgsformanden. Der kan ikke refunderes mere end svarende til fyldte biler, dvs at deltagere skal fremgå af
bilaget.

Referent IMH
Odense, 25. januar 2015

