Referat Odense Kajakklub bestyrelsesmøde Bestyrelses møde 13.12 kl 19.30
Deltagere: Jens L, Søren S, Jakob TC, Åsa FS, Floor, Ulla J.,
referent jl
Mødet blev afholdt med fokus på at afslutte året - derfor kort referat.
Generalforsamling afholdes 8. februar
Forslag som fremlægges af bestyrelsen til beslutning:
- konfirmering af at skifte til abonnement med dankortbetaling. Begrundelsen er, at det vil mindske
kasserens arbejde og yderligere flytte opgave med betaling til medlemmerne. Desuden er det nu
sådan, at alene ca 1/3 betaler med betalingsservice. Men da det kan medføre, at nogen ikke
fortsætter vil vi bede om generalforsamlingens opbakning. Alternativt skal klubstøtteordningen i
kommunen anmodes om at sikre udsendelse af betalinger for at hjælpe kassereren.
- indkøbsudvalg skal konfirmeres
Bestyrelsesvalg på næste generalforsamling: Ulla J (kasserer) er ikke på valg. JL har været formand i
fire år, i bestyrelsen flere år før det, og ønsker ikke at fortsætte. Alle øvrige stiller op igen.
Underskrevet regnskab skal offentliggøres senest 2 uger før generalforsamlingen (25. januar), samme
dag er seneste frist for at formanden har modtaget indsendte forslag fra medlemmerne. Eventuelle
forslag offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen.
Regnskab
Bilag skal afleveres til kassereren senest 19. 12. Der sendes medlemsmail ud om det. Der mangler kun
Hensættelse efter forslag fra de bygningskyndige, dvs ca 75-100.00 kr til bygningsvedligeholdelse.
Udgifter fra Regattabygningen til kloakering og det rørarbejde der skal udføres for at nedlægge tanken
og koble til kloaksystemet afholdes også af de hensatte midle.
Der er mulighed for at købe to renoverede industriopvaskemaskiner, som kan opvaske i bedre
hygeiejnisk kvalitet på kort tid. Disse indkøbes, hvis det er muligt uden store
installeringsomkostninger og der er plads til det indenfor budget 2016.* (se nederst)
Luft-luft varmeren giver ikke tilstrækkeligt med varme trods reparation og eftersyn. En moderne
top-effektiv kan købes for 12.500 kr. Det besluttes dog at udsætte denne til vurdering senere.
Foreningsværkstedet
- kan hjælpe med ansøgning til puljer mm.
- Floor samler en gruppe til ansøgning om midler.
Indkøbsudvalg (kajakudvalg)
Opfordres til at holde møde og afberette til bestyrelsen efter samme model som sidste år med bred
invitation. Jakob kontakter Pia mhp indkaldelse af udvalget i januar.
* Tilføjelse:
Det har efter mødet vist sig, at der ikke med sikkerhed er strøm nok i klubhuset til at erstatte nuværende
maskine uden at trække nye kabler over til vasken. Installering er derfor sat i værk i regattabygningen.
Muligvis kan etablering først ske primo januar pga kloakken skal være etableret.
Næste og sidste bestyrelsesmøde afholdes i januar. - gennemgang af regnskab og sikring af
planlægning af generalforsamling.

