Referat Odense Kajakklub bestyrelsesmøde fredag 28. april 2015
Deltagere: Jens L (JL, formand), Finn R (FR), Søren S (SS), , Inge Marie H (IMH, kasserer),
Åsa FS (ÅFS)
Afbud: Jakob TC (JTC) , Andreas J (AJ), referent jl
Dagsorden
Siden sidst:
a. Kommunen har været for at skadedyrsbekæmpe mulvarper.
1 Meddelser og mindre afgørelser
a. Energiforbruget er for stort. Saunaen lukkes fra 1.maj til 1.oktober.
b. Lørdag den 8. august kommer sygehusets mtionscenter herud for at prøve kajakker. Det
er et led i ombytningen af motionsudstyr.
c. Prøvkajak 2016 forår, 2500 kr.
d. Der er solgt motionsudstyr for 2000 kr af det, som ikke bruges.
e. Sikkerhedsbestemmelserne sendes til forbundet (JL)
2. Kurser og nye medlemmer
For 2015: Folder forsøges genoptrykt, således at:
a. Havkajak hold fyldes op (hold 2,3 og 4)
b. Sørens hold (nr 2): Optagelse til midten af maj
c. Mandags hold sidste start 4. maj (aller senest 11.maj)
d. Torsdags hold sidste start 7. maj (aller senest 14. maj)
For 2016: Program og folder er klar inden jul.
Fri-roning: Åsa koordinerer fra 12. maj
Omskoling:
Henrik Møller og Tabitha
Jakob opfordres til at følge med
Mandags havkajak

3. 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
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4. 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.

5. Stævner, hvor klubben betaler stævnegebyr:
Aktivitetsudvalget:
Tour de Thurø
Fænø Rundt
Fåborg Outdoor (kajak delen)
DM i havkajak
Sportsudvalget:
Odense Maraton
Paradisløbet
Sorø Maraton
Amager Strandpark Rundt
Vinter Havneræs
Medlems mail
arbejdsdag, fri-roning
kurserne

Eventuelt:
Næste bestyrelsesmøde: 26. maj kl 18.30 i klubben. JTC sørger for forplejning
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