Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, 13. januar 2016
Fremmødte: Jens (JL), Jakob (JTC), Inge Marie (IMH), Søren (SS), Finn (FR),
Andreas (AJ), Åsa (ÅS)
Generalforsamling 10. februar
Indkaldelse er sat på opslagstavlen i klubben samt på hjemmesiden. Drøfter
mulighed for at dele kassererfunktionen op i fire: 1) Juridisk kasserer, der er
medlem af bestyrelsen; 2) Person til at hjælpe med kontingentopkrævning; 3)
Person til at varetage henvendelser om medlemskab; 4) Nøglefunktion.
Interesserede kan henvende sig til JL eller IMH og få funktionerne forklaret
nærmere.
Praktiske opgaver for afvikling af generalforsamlingen fordelt.
Kandidat/er til funktion 1 og 2 efterlyses fortsat.
Gæster i klubhuset
Kraftcenter Vejle var på besøg 2. og 3. januar. Efterlod huset uden rengøring.
Ikke acceptabelt.
Besøg af polo-landsholdet 16. og 17. januar.
Regattabygningen
Kontrakt rundsendes til bestyrelsen. JL finder service/reparatør af luft-til-luft
varmeblæser. Vand er tappet af toiletter og vandvarmer.
Medlemsmail fra SS via Conventus
Mail udsendt af SS via Conventus til alle medlemmer om glemt tøj etc. blev
drøftet. Indhold og tone i mailen blev drøftet.
FR forklarer hændelsesforløbet, hvor klubhuset efter besøg af kraftcenter Vejle
har været efterladt i meget beskidt tilstand, og kraftcentret har brugt motor
uden aftale. I ugerne op til dette har der desuden været diskussioner med
enkelte medlemmer om det rimelige i at efterladte katte tages ind i klubhuset
eller at våde veste er efterladt i træningsrum. Efterladt tørt tøj og andre
genstande var placeret i glemmekassen, men noget meget vådt tøj var
kasseret.
FR beklager at efterladt, vådt tøj er smidt ud, men forklarer at det er sket på
baggrund af forhistorien.

For at sikre god tone og en fornuftig ordning fremover har bestyrelsen besluttet
følgende:
1. Glemt tøj og genstande må ikke kasseres umiddelbart. Tørt tøj lægges i
glemmekassen. Vådt tøj samles i pose i det overdækkede areal bag
køkkenet (benævnes brændeskuret) og kasseres efter et passende
tidsrum.
2. Våde veste, pagajer, sko, tøj m.v. skal opbevares uden for klubhuset. De
kan hænges op i brændeskuret og i pagajskuret, hvis medlemmer skal
træne flere gange dagligt.
3. FR ophænger tørresnore i brændeskuret, hvor medlemmer i det daglige,
samt gæster kan ophænge vådt tøj. AJ anbefaler at købe en centrifuge,
således vådt træningstøj hurtigere kan tørre.
4. Foreningen erstatter ikke glemt tøj og heller ikke genstande. Foreningen
er ikke ansvarsmæssigt pligtig til dette, hverken denne gang eller i andre
tilfælde.
5. Bestyrelsen understreger, at medlemsmail fra et bestyrelsesmedlem
opfattes af medlemmerne, som udtryk for bestyrelsens holdning. Hvis et
bestyrelsesmedlem ønsker at udtrykke mistillid eller kritik via
medlemsmailen, så skal det ske efter aftale med den øvrige bestyrelse.
SS ønsker, at bestyrelsen udtaler, at de, der har ryddet op og kasseret tøjet,
skal erstatte det. Dette var den øvrige bestyrelse ikke enig i.
JL udsender, på den samlede bestyrelses vegne, medlemsmail med reaktion på
mail fra SS.
FR ophænger tørresnore i brændeskur.
Diverse
IMH orienterede om deltagelse i ForeningsLederAkademi, som er et tilbud fra
Odense Kommune, Fritid & Eliteidræt, til frivillige foreninger i Odense. Fire
moduler med opgaver (foreningens strategiske fundament; årsplan;
pressemeddelelse og medlemshvervekampagne). Dygtig underviser.
Deltagelse kan varmt anbefales, og deltagelse er gratis.
Odense Kajakklub har modtaget kr. 10.000,- fra Nordea Fonden. Information
om donationen efterlyses.
Side 2

DKS’s medlemsliste og liste over bladmodtagere er ajourført.
SS finder medhjælper til det administrative i ungdomsafdelingen.
Formand og kasserer arbejder på at indføre betaling via abonnement på
Dankort.
SS efterlyser en ”Dankort-light” betalingsmåde til stævner etc.
JL præsenterer skærm til ophængning ved rokort. Skærmen er en ”touch
screen” og kan benyttes ved tilmelding til arrangementer, opslag på
hjemmesiden etc.
Besluttet at købe skærmen.
JL sørger for solidt ophæng samt vejledning i brug af skærmen.
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag, 3. februar kl. 18.30 (kort møde vedr.
regnskab) Mødet afholdes i motionsrummet. IMH sørger for kage til mødet.
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