Odense Kajakklub
Bestyrelsesmøde 24/4 2017
Tilstede: Åsa, Ulla, Søren, Floor, Andreas, Jakob
Afbud: Mette Mule
Referent: Jakob

1) Budget 2017: Der har været et merforbrug i forhold til budget på kr. 60.000,- på nye låse, da det blev besluttet at
udskifte resten på en gang. Så vidt mulig bør yderligere udgifter til hus afvente halvårsoversigt inden yderligere
tiltag sættes i gang. Beløbet dækkes af hensættelsen til vedligehold af bygninger. Kaj har meddelt, at
havetraktoren står foran en snarlig udskiftning, ligesom der skal indhentes tilbud på reparation af gummibåd
inden afholdelse af Masters.
2) Manglende indbetaling af kontingent efter 3/5 medfører automatisk udmeldelse.
3) NB beskeder til kasserer skal ske gennem kasserermailen og ikke til Ullas private mail eller mobil.
4) Forespørgsel fra Polo om dispensation til lån af udenbys spillere i indeværende sæson. Polo har fået
dispensation her til, men må løse problemet med manglende spillere på anden måde efter denne sæson.
5) Åsa sætter opslag op om frironing fra maj: tirsdage kl. 18.
6) Afholdelse af onsdagshandicap. Søren spørger Kaj og Kristian m.fl. om hjælp til det praktiske.
7) Nye selfies af bestyrelsen sendes til Åsa snarest.
8) Afholdelse af Masters juni 2017. Floor er tovholder. Spørger Lau om to do liste og Anne-Mette om input til
organisering. Indkalder til møde for potentielle hjælpere.
9) Der mangler at blive lagt 25 60x40 fliser ved mellemste stativ efter arbejdsdagen. Jakob spørger SOK om de vil
lægge de manglende fliser. Ellers blev alle opgaver løst ved en stor indsats inklusive at lukke mårhullet . Alt i alt
en hyggelig og effektiv dag.
10) Materiel anskaffelse jf. bilag. Der bliver indkøbt 1 turkajak (Coastfighter) og 2 havkajakker (efter Jens’ anbefaling).
Endvidere forsøger Jens at få byttet Super Malikken til en almindelig tur Malik. Der indkøbes nye pagajer inden
for den afsatte beløbsramme. Veste indkøbes på forventet fondsbevilling, da der er behov for dem nu til
begynderkurserne. Øvrige indkøb afventer halvårsregnskabet eller bevilling fra fondsansøgninger. Der
bortsælges en Fenja som ikke længere kan repareres og en Viper, som er uegnet til klubbrug. Salget bliver
annonceret på hjemmesiden.
11) Ansøgning om indkøb af materialer og værktøj så vi selv til at lave grønlandspagajer til klubben for knap 10.000
kr. Bestyrelsen forventer indkøbene helt eller delvis finansieres med tilskud. Er under alle omstændigheder en
vinteraktivitet.
12) Thomas Halbo spørges for status på diverse ansøgninger.
13) Næste møde 29/5 kl. 19 i Klubben.

