Referat fra bestyrelsesmøde d. 6/6 måned 2016
Tilstede: Jens, Ulla, Søren, Jakob, Floor, Åsa
Referent Åsa
Standard dagsorden:
1. Rokortsprogram: Floor tjekker 2 forskellige: forbundets anbefallede og et til og oplyser om omkostning og drift.
2. Hvad gør vi med de som ikke betaler kontingent?
Kassereren sender endnu en rykker og oplyser, at hvis de ikke betaler indenfor 2 uger så er de meldt ud af klubben. Derefter
nulstilles nøglen.
3. Nogen medlemmer vil gerne betale kontingent i flere omgange. Det bliver enormt svært for vores kasserer, så det
vedtager bestyrelsen at man ikke kan.
- Lige nu har x personer betalt kontingent og 27 personer får en rykker til.
- For familier findes speciel kontingent, så ingen betaler for mere end 2 voksne uanset antal børn. Børn over 17 år tæller
som voksne. Alle skal være tilmeldt folkeregister på samme adresse og bo der.
4. Problem med Nordea, svært at få kontakte og for vores nye kasser at få adgang til klubbens konti. Vi forudser et
bankskifte fra næste nytår.
5. Havnekulturfestival var en hit! Rigtigt fint arrangement og alle de frivillige som hjalp til. Tak særligt til
plænlægningskommitten Pia Jette Annette og Åsa. Især Pia lavede et stort arbejde i planlægningen. Flere hjalp til at få de
besøgende på vandet. Til næste år kunne det måske tilbydes kurser lige efter havnekulturfestivalen. Der skal måske til næste
år være flere tovholdere på de forskellige dage, så at ingen bliver alt for slidt op. Til næste år vil vi gerne have en banner
med reklame for klubben. Pris på 2 vinklede banner indhentes af Jens (skal bare være med klubbens logo) Vi vil gerne
deltage næste år.
6. Planlagde ture og arrangementer:
A. Fjordens dag anden søndag i september. Tur rundt om på Fjorden afhængigt af vejr og vind
(turleder Jens)
B. Til Jul sammen med Kerteminde og Grejbanken- den sidste weekend der er julemarked. Man ror fra klubben til
Byens ø og slutter i klubben med suppe.
C. Jakob har historisk rotur sidste lørdag i juli – det bliver fjorden rundt.
D. Familietur for nye kursister (Jens og Kenneth) får mulighed for at prøve kajakroning – forventes at blive i juni, en
hverdag.
E. Klubfesterskab: Sidste lørdag i august. (Søren)
F. Frironing: Frironing tirsdage kl. 18.00. Der findes også hyggetur om torsdagen kl 18.30 som er egnet til frironing for
kursister (Jens spørger Merete, Helen og Lotte om det er ok).
7. Email liste oprettes for medlemmer, som vil hjælpe med småting. Roere som gerne vil reparere, pagaj, kajak, trailer,
etc.etc. Gerne en 3-4 stykker som kan løse små opgaver. Spontanture oplyses stadig på FB.
8. Vores trailere har brug for lidt pleje og måske nogen som kunne vare ansvarlig for disse trailers. Bestyrelsen ønsker at et
par medlemmer melder sig som traileransvarlig.
9. Jakob laver kontrakt til regattabygningen. Tanken er tømt! Vi ber SOK om at lave et byggeudvalg1som får tilbud fra 3
forskellige, så må vi vurdere derfra. Jens skriver brev til SOK om dette.
10. Vi skal ha regnvandstanke til vores tag. Vandet kan bruges til at vaske kajaker. På den måde koster det ikke så meget
mere end selve investeringen i tanke. Planlægges som del af arbejdsdagen til efteråret (Jens).
11. Mixmaraton i lørdags. Flere priser, Ulla og Flor kom på 3dje plads. De gjorde Søren og Anne Mette også. I kalenderen
findes en masse stævner, men alle er ikke klub stævner. Der skal måske i kalenderen skrives ind hvad som er klubstævne og
hvad der er med egenbetaling. Søren laver dette.
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12. Omskolingsforløb kommer til august. Både hav til tur og tur til hav. Det skal slås op så at vores kursister ser det. Vi
opfordrer alle instruktører til at lave omskolingshold i august. Vi kan også lave en “prøv en anden kajak dag” i August, hvor
alle opfordres til at komme at prøve hhv tur/hav/kap kajak.
13. Diskussion om flere turkajakker. Eventuelt nogen særlige til makker redninger mm. Det findes lige nu ikke brug for
mere. Vi har et inkøbsudvalg som identificerer behov og bestyrelsen som sætter rammer. Vi tager det op igen til næste år
14. Jakob har fået en klage på at nogle af de hurtige kajakker har fået dårlige reparationer eller nye ting monteret på dem.
Der er sat en pumpe i en. Hvem gør hvad og hvem beslutter? Vi har brug for at vedligeholde udstyret, fx pumpe til
selvredning, udskift af sæder og fodstropper til turkajakker.
Vi udpeger ansvarlige til at tage stilling. Disse skal sørge for at inddrage andre og har mandat
til rimelige indkøb:
Havkajakker: Jens
Hurtige tur og kapkajakker: Søren og Floor
Langsommere turkajakker: Måske nogen fra SOK ?
15. Nyt låsesystem, Odense låseservice. Inge Marie og Åsa skal læres op. Inge Marie og Åsa aftaler nærmere.
16. Brug af kajakker udenfor klubben. Princippet er: Alle kajakker overnatter i klubben undtagen på annoncerede fælles
klubture. Prioriteringen er klar : kurser og fælles ture, samt arrangementer (fx handikap). En klubkajak må kun køres på
klubbens trailer eller på tagbøjler beregnet for den type kajak og med en forsvarlig rem – ikke de der kan automatisk
strammes. Den som låner kajak har ansvar for den og må IKKE efterlade den uden opsyn. Vi laver en prøveordning fra nu
til første september. Jakob formulerer et mail som godkendes af bestyrelsen inden den sendes til alle medlemmer.
17 Stærkere wifi i klubben. Olaf Svenningsen kommer med forslag om hvad vi skal købe.
18. Vi opfodrer alle vores gamle medlemmer at tage sig godt an de nye. Og indbyder de nye til at spørge til de gamle
medlemmer.
19. Næste møde i slutningen af august. 18 august eller 8. september – forbundets repræsentant inviteres til mødet (Lisbeth
Praem). Søren laver mad.
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