Referat Odense Kajakklub bestyrelsesmøde mandag 23. marts 2015
Deltagere: Jens L (JL, formand), Finn R (FR), Søren S (SS), Andreas J (AJ), Inge Marie H (IMH,
kasserer), Jakob TC (JTC), Åsa FS (ÅFS), referent jl
Dagsorden
Siden sidst:
a. referat fra generalforsamlingen mangler stadig (JL+IMH)
b. poloregnskab er oprettet og Conventus opdeling i orden.
c. PHJ skulle have fået besked om, at lokalebrug er i orden (500 kr).
1 Meddelser og mindre afgørelser
a. Det skal afklares om døren ud mod vandet i træningsrummet skal kunne nød-åbnes. I så
tilfælde sættes en "nød-åbning" på. (SS)
b. Det indkøbte træningsudstyr - er nu indkøbt og afhentet stort set (nogle få vægt dele
mangler).
c. Der har været tilsyn fra kommunen mht en mulig energiforbedring - der kommer et
forslag om forbedringer i Regattabygningen.
2. Hjemmesiden
Er nu oprettet på en midlertidig adresse okkajak.dk. Når denne er helt færdig flyttes det
hele til den nye webhost. Det vil spare os ca 2000 kr pr år.
Der mangler endnu at overføre fra den gamle hjemmeside: medlemslogin, enkelte
undersider, referater mm. Vi
3. Regattabygningen:
Gennemgås sammen med Kurt - tømrermester - af JL og SS, så der er en plan for
ombygningen.
Brugen af regattabygningen er beregnet for: Overnatning samt opbevaring af udstyr og
tekøkken, samt opbevaring af madvarer.
Der er ønsker om brug af overnatning i stort set hele juli.
Priser for overnatning fastlægges således:
Grundpris 3000 kr , + 250 kr pr person mere end 10 personer.
Gummibåd og motor: 750 kr pr uge. Bensin ikke inkl.
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4. Arbejdsdagen.
a. Der er leveret asfaltgrus, som skal spredes på parkeringspladsen.
b. Arbejdsopgaver skrivers på liste - FR koordinerer.
- fitness indretning
- hjemmeside færdiggørelse
- havkajak opmåling og mærkning
5 Aktuelt regnskab, omkostninger og indkøb:
a. Motor til gummibåd.
JL sikrer indkøb med ombytningsret.
b. JL aftaler med Peter Lillelund om levering eller afhentning af de nye kajakker.
c. Nøgler og låse: Indtil efter sommerferien håber vi på, at nuværende system holder.
Polo køber selvstændigt låse til kontainerne på havnen. (AJ)
d. Ekstra vandudgift (17000 kr), el-forbrug ,
Sauna'en lukkes i sommerhalvåret fra 1.maj-1.oktober.
e. Der er udsendt opkrævning til pbs med betalingsfrist 30. april. Der er 37 personer, som
har meldt sig ud, heraf 2 tidligere passive.
f. SS gives tilsagn til at der bestilles løbsnumre, som en investering til fremtidig havneræs,
"Støt brysterne løb" og andre lignende arrangementer. Der må højst bruges 7500 kr inkl.
moms.
g. Et par medlemmer har søgt støtte til deltagelse i træningslejr i Italien. Bestyrelsen kan
ikke umiddelbart give individuel støtte til deltagelse i egentræningsaktiviteter.
Sportsudvalget opfordres til at hjælpe de pgl med at skaffe midler, bl.a. er der mulighed
for at søge midler i kommunen. Interesserede medlemmer opfordres til at melde sig til et
sponsorstøtte udvalg.
h. Paradisløbet indgår i årets liste over "godkendte stævner for deltagelse, hvor klubben
betaler deltagergebyr". SS sørger for tilmelding. Afholdes den 3.3.
6 Sikkerhedsregler
IMH og Ole har diskuteret det på årsmøde i DKF.
Bl.a. blev det diskuteret om regler gælder private kajakker og hvem der har ansvar for
sødygtighed for private kajakker. Dette fremgår af de udarbejdede regler.
Bestyrelsen godkendte det udarbejdede forslag med en tilføjelse om sødygtighed i §2.
7. Næste møde tirsdag 28. april 18.30 i klubhuset.
Forplejning SS. Vigtigste punkter - endeligt budget og stævneliste
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