Referat fra bestyrelsesmøde 24. juni 2015
Tilstede: Jens (JL), Jakob (JTC), Finn (FR), Søren (SS) Åsa (ÅS) og Inge Marie (IMH)
Fraværende: Andreas (AJ)
Regattabygningen
Renoveringsarbejdet er næsten færdigt. Det sidste male- og rengøringsarbejde sker
inden weekenden. Efter sommerferien udarbejder bestyrelsen retningslinjer for
udlejning (betingelser, hvornår på året, priser, ordensregler etc.). Hvor ofte skal
septiktanken tømmes? Hvor stor er tanken? Vandmåler aflæses.
JL undersøger forsikringsforhold vedr regattabygningen (orientering på
bestyrelsesmødet i august)
IMH forhører sig hos kloakmand om septiktankens størrelse
IMH udarbejder udkast til lejekontrakt (klar til bestyrelsesmøde i august)
IMH orienterer Administrationsservice Fyn om, at der nu bruges vand på Østre
Kanalvej 18
FR indkøber service til 30 personer. FR bliver tovholder på rengøring i
regattabygningen.
Besøg fra Kraftcenter Vejle 29. juni – 29. juli
FR har aftalt besøg af Kraftcenter Vejle, som følger:
29/6-5/7: ca. 25 personer, 6-8/7: ca. 10 personer samt 22-29/7: 10-15 personer. De bor
i telte og benytter i øvrigt såvel regattabygningen som klubhuset. Medbringer egen
gummibåd. Opholdet afregnes efterfølgende til de af bestyrelsen vedtagne takster.
IMH sender faktura efter opholdet.
Et kraftcenter fra København har meldt afbud, idet de kunne overnatte gratis i en
anden klub.
Udkast til lejekontrakt for klubhus og regattabygning (træningsophold) godkendt
Området ved regattabygningen
Benyttes ofte af byens borgere. Arealet er offentligt. Kan høfligt bede gæster om at
rydde op efter sig. Ræve kan gå i nuværende skraldespand.
IMH undersøger, om Odense Kommune kan skifte den nuværende skraldespand med
en type med låg
Odense Kajakklubs adresse
Er det Østre Kanalvej 12 eller 14?
JTC undersøger på Odense Kommunes grundkort. Det er i skrivende stund afklaret:
Adressen ER Østre Kanalvej 14. Nye tal til postkassen er indkøbt og skiftes i
indeværende uge.
Hjemmesiden

JL har desværre ikke fået respons på sin søgen efter medlemmer, der vil hjælpe med
at få den nye hjemmeside på plads. Billeder lægges i Picasa. JL er fortsat interesseret i
at få hjælp af hjemmesidekyndige medlemmer (afgrænsede opgaver)
JL udarbejder vejledning til at sætte link til hjemmesiden ind i tekst.
Mobilepay/swip
SS har forespurgt på mulighed for at køb fra køleskabet, klubfesterskab etc kan ske via
mobilepay/swip.
Klubben skal have en mobiltelefon, der ikke allerede er tilknyttet tjenesten. Drøftes på
næste møde.
IMH har fået oplysninger/betingelser fra Nordea. Spørger desuden PK Revision om det
regnskabstekniske (hvordan med kontonumre?) Spørger andre klubber om deres
erfaring.
Køleskab
SS præsenterer udkast til en støtteforening, der kan bevilge midler til klubbens børn
og unge under 18 år. Godkendt. Støtteforeningen består af tre personer. Formål og
betingelser sendes til bestyrelsen og ophænges på opslagstavlen i klubben.
Stævnedeltagelse for børn og unge
Bestyrelsen vedtager, at der også i 2015 bevilges kr. 15.000,- til startgebyr for børn og
unges deltagelse i de med sportsudvalgsformanden aftalte stævner. Inden for dette
beløb ydes også kørsel for børn og unge (brobizz til Storebælt, kr. 2,50 i
kilometertakst). Aldersgrænsen for børn og unge er indtil 23 år (= U23). Stævnerne
aftales i begyndelsen af kalenderåret. Bestyrelsen orienteres. Bilerne skal fyldes op!
Hvordan er strukturen for børn og unge? Hvem tager sig af hvilke grupper?
Stævnedeltagelse for sport (seniorer)
Klubben betaler startgebyr til seniorer for forud aftalte stævner samt brobizz for
transport af kajakker over Storebælt. Ingen kørepenge.
Forsikringsansvar for motionslokalet
Hvem har ansvaret, hvis et barn (medlem eller barn af medlem) kommer til skade i
motionsrummet? Det er kotyme i motionscentre, at børn ikke har adgang.
IMH spørger DGI’s jurist.
Trafikregler i kanalen
JTC har været til møde med lodser hos Odense Havn. Der opfordres til, at en kajak ved
møde med et større skib placerer sig ude i siden af kanalen. Lodsens udsyn fra broen
på skibet er ca. 300 meter foran stævnen (= skibets forende), hvorfor kajakker, der er
inden for denne afstand, skal placere sig i siden af kanalen. Møder kajakken skibet i en

krumning på kanalen, skal man placere sig på indersiden af krumningen. Vær
forudseende og vælg din placering i god tid! Kajakker må på ingen måde være til
ulempe for erhvervstrafikken. Årlige møder med lodser og havnens foreninger
genoptages.
Økonomi
Status på bestyrelsesmødet i august. Bl.a. de samlede omkostninger for renovering af
regattabygningen
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag, 18. august kl. 18.30 (JL sørger for forplejning)
3. juli 2015, referent IMH

