Referat af bestyrelsesmøde i Odense Kajakklub onsdag den
29. marts 2017 kl. 19
Til stede ved mødet: Jakob, Floor, Søren, Åsa, Ulla og Mette
1) Præsentation. Det var første møde med ny formand, derfor blev der brugt tid på en
præsentationsrunde hvor bestyrelsesmedlemmerne hver især fortalte hvem de var og
hvad de lavede i bestyrelsen.
2) Arbejdsdag lørdag den 22. april:
Søren er tovholder.
Der er sat en liste på opslagstavlen i klubben. Lige nu er der ikke så mange
arbejdsopgaver på listen. Det forventes at der inden dagen skrives flere på af
medlemmerne. Det vil nok være opgaver af rengørings/vedligeholdelsesmæssig
karakter.
Vi besluttede at der skal lægges fliser under de 3 bådbukke på bagsiden af
bådskurene. Søren står for nødvendige indkøb. Jakob sørger for et antal skovle.
Indkøb af morgenmad til arbejdsdagen: Søren og Mette mødes i REMA kl. 8
Installation af opvaskemaskine i Regattabygningen, Kaj og John Bern
En mulig opgave til arbejdsdagen: Finde kajakker til kassation. Det er bestyrelsens
indtryk at der ligger ”kajakspøgelser” rundt omkring i vores bådskur (kajakker der ikke
bruges, er i ringe stand…). De optager plads der kunne bruges til ”aktive kajakker”
enten nye klubkajakker eller private kajakker. Udfordringen er at skelne egentlige
spøgelseskajakker fra aktive kajakker.
3) Gummibåden trænger til at blive lappet, det bliver ikke en opgave på arbejdsdagen.
Jakob er tovholder og vil undersøge pris m.m. på at få en professionel til at reparere
den.
4) Udhæng på bådskure trænger til omfattende reparation. Det vurderes at det skal
udføres af håndværkere da noget af træværket formodentlig skal udskiftes. Søren er
tovholder.
5) Bådskure, nybyggeri
Finn Reifling har udtrykt at der snart vil blive problemer med at finde pladser til
kajakker. Vi har haft en indledende snak om problemstillingen
-

Hvor mange kajakker kan man som medlem forvente at få skurplads til?
Hvordan sikrer vi at vores bådeskur ikke fyldes med kajakspøgelser
Tilbygning på nuværende skur

Punktet tages op på næste møde – der nedsættes formodentlig en arbejdsgruppe til at
styre evt. byggeri.
6) Omkodning af nøgle til børne/ungdomsroer på 12 år? Vi har en engageret roer der
p.t. har nøgleadgang til vores klubhus, men ikke vores bådskur. Det betyder at han er
afhængig af at andre låser op for ham når han vil ud at træne. Hvem kan gøres

ansvarlig hvis han kommer i vanskeligheder på vandet? Vores
sikkerhedsbestemmelser tjekkes. Mette
7) Kajakarrangement for OUH-personale sidste lørdag i skolens sommerferie. Ca. 4
timer. Henvendelse fra Ingemarie. Vi skal lige have styr på hvor mange deltagere der
er tale om og hvor mange OK-ere det kræver, samt om der kan skaffes folk til
arrangementet. Mette får mailen.

8) DM Masters 2017. OK er vært ved DM Masters søndag den 25. juni. Floor er
tovholder. Det er helt nødvendigt at klubbens medlemmer bakker op om
arrangementet og giver en hånd med. Floor kommer med udspil om hvor han skal
bruge hjælp.
9) Uddelegering af opgaver. Vores kasserer, Ulla, har meget at se til, vi vil derfor prøve
at få forskellige klubmedlemmer til at hjælpe med egnede, afgrænsede opgaver.
Kontingentindbetaling. Der kan kun betales kontingent 1 gang om året. Ulla har haft
besvær med at der har været ønske om månedlig betaling, det giver for meget
arbejde for vores kasserer. Søren tager over i sagen, hele restancen for sidste år skal
betales samt kontingentet for 2017.

10) Næste møde mandag den 24. april kl. 19. MM laver mad.

Referent: Mette

