Referat Odense Kajakklub bestyrelsesmøde 26. maj 2015
(Obs: indhold har tidligere fejlagtigt, datoen fra 28. april var ikke rettet, men
indholdet er ikke rettet, jl februar 2016)
Deltagere: Jens L (JL, formand), Finn R (FR), Søren S (SS), , Inge Marie H (IMH, kasserer), Åsa FS
(ÅFS) Jakob TC (JTC)
Afbud: Andreas J (AJ)
referent jl
Dagsorden
1. Overdragelse af polo regnskab (opfølgning)
Nicky Pløk - polo kasserer deltog i dette punkt.
Nicky Pløk (NP) er af polo valgt til at være kasserer på polo afdelingens vegne. Jobbet består i at
sikre bilag og samarbejde med revisoren om at få bogført. Alt administration sikres af revisoren,
sådan at jobbet er overkommeligt. De nødvendige fuldmagter m.v. er udfyldt, men banken er
meget langsommelig med at få det sat i værk.
IMH tager til revisor sammen med NP og aftaler nærmere om det praktiske.
Aflåsning - polo på havnen. Polo skal købe et nyt nøglesystem til havnen indenfor eget budget.
Det har været nødvendigt med "nødåbning" (igen).
2. Meddelser og mindre afgørelser
a. Der er indkøbt ny påhængsmotor. Serienr skal arkiveres sammen med købsbevis. (FR).
b. Bestyrelsens beslutning om lukning af Sauna blev ilde modtaget og vi har besluttet derfor at
åbne for saunaen igen. Der opsættes bi-måler.
3. 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.
4. Fremtidigt princip for betaling af instruktør uddannelse og vedligeholdelse af
instruktørfærdigheder.
a. Klubben sikrer som hidtil instruktør-1.
b. Medlemmerne sørger selv for epp3 færdigheder
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c. Når man har hjulpet som instruktør-1 i to sæsoner betaler klubben for instruktør-2 kursus,
hvis det pgl. medlem fortsat viser interesse for at bidrage til kurserne i sæson 3. Medlemmet
sikrer selv epp3 forinden.
d. Når instruktør-2 kursus er bestået og det første begynderkursus med eget ansvar gennemført
refunderes udgiften til epp-3.
e. For at vedligeholde instruktørfærdigheder gives alle aktuelle instruktører (1 og 2) mulighed
for at deltage i en (1) instruktør trænende aktivitet pr år. Formanden tager stilling til relevansen
for en given aktivitet.
5. Hjemmesiden
Der mangler endnu få områder: referater, kilometerregnskab mm. (JL)
6. Regattabygningen:
JL rykker for det sidste og sætter tømreren til at gøre det færdigt. Gipsplader sættes på
bagvæggen mod øst. Spartling m.v. undersøges.
7. Ture og plan til september


Fælles klubture er fastlagt. Der kommer løbende opslag på opslagstavlen.
◦ Kajak til kultursted: sidste lørdag i juli
◦ Fjordens dag - JL koordinerer. Opslag i ugen op til. Tur afhængig af vind og vejr.
◦ Ny form af Le-mans:
Ture i ugen op til kan tælle med. Hold på 3-4 personer.
Opslag sættes op på hjemmesiden.

8. Stævner, hvor klubben betaler stævnegebyr.
I april vedtog vi disse ture, hvor klubben betaler stævnegebyr. Det er alene til disse stævner, at
klubben betaler stævneafgift.
Dette gælder ogsǻ børne/ungdomsroere.
Aktivitetsudvalget:
Tour de Thurø (juni)
Fænø Rundt
Fåborg Outdoor (kajak delen)
DM i havkajak
Sportsudvalget, inklusive ungdomsudvalget:
Odense Maraton
Paradisløbet
Sorø Maraton
Amager Strandpark Rundt
Vinter Havneræs
Thurø Rundt (august)
Side 2 af 2

For resten af 2015 har bestyrelsen vedtaget følgende:
Der betales ALENE stævnegebyr for ovennævnte stævner. For deltagelse i ovennævnte og
andre stævner eller fælles klubture øst for Storebælt betaler klubben brobizz for fragt af
kajakkerne.

9. Udlejning:
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. Motor inkluderet.
Lejere forpligter sig til ved tyveri af udstyr at anskaffe tilsvarende nyt. Det skal stå i
udlejningsaftalen.

10. Medlems mail
Tour de Thurø. Tilmelding via dankort betaling på hjemmeside
Medlemmerne skal selv betale for mad på Troense Kajakklubs hjemmeside. Husk at medbringe
remme selv.
Bestilling af kajakker sker på klubbens opslagstavle med angivelse af trailer og bestilling af
kajakker.
Kajakbiksen kommer på besøg den 3.6.
Eventuelt:
Troense Kajakklub har jubilæum. IM tager derned med to rammer øl som symbolsk gave.
Næste bestyrelsesmøde: 24. juni kl 20.00 i klubben. IMH tager kage med.
Dagsorden er "Godkendelse af Regattabygningen".
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