Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. august 17
Tilstede: Jakob, Ulla, Søren, Floor, Mette
Referent: Floor
Standard dagsorden:
Meddelelser:
Nyt fra DKF.
Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde:
Aktuelle arrangementer:
9. august Handicap-start
Besøg af MOUH, motionsklubben for OUH & Svendborg Sygehus, lørdag den 12. august 10 – 13 i
klubhuset. Instruktører: Inge Marie, Ole, Palle og Henrik samt Mette.
Egnet materiale til uddeling?
12. august Regattabygning udlejet til DKF
Møde med nogle folk der måske vil tage sig af instruktion af nye børneroere onsdag den 16. august
kl.17:00. Invitation sendt til Kristian, Katrine, Benjamin og Jonathan, Mette deltager
26. august Regattabygning udlejet til DKF
Instruktørmøde – evaluering og forberedelse på det nye år. Jakob indkalder til møde.
Punkter:
1) Skal vi have en OK-sponsoraftale? Forslag fra Bo Barbesgaard.
a. Det gør vi ikke da det blandt andet indebærer at skaffe 10 nye medlemmer til OK-benzin
hvert år.
b. Vi er medlem af Fyns support-el, men det sker der ikke så meget ved, da folk aktivt selv
skal melde sig ind i noget.
2) Skal vi have en af os til at tage sig af opdatering af nyheder på vores hjemmeside? Eller skal vi
gøre som Jens foreslår: Blot henvise til Facebook? Vi kunne også udsende en nyheds-mail.
Mette
a. Finde en redaktør til hjemmesiden/Facebook til vores udadtil-billede. Floor og Jakob
prøver at finde en OK’er der vil påtage sig opgaven.
b. Vi skal gøre vores Facebook-fanside mere aktiv: Beskrive aktiviteter fra den lukkede
Facebookside og andre klubrelaterede aktiviteter og arrangementer.

c. Mette snakker med Jens om at lære at lægge referater op. Også om at lægge
nyhedsbreve op på hjemmesiden efter behov.
3) Pladser i kajakskuret.
Forslag:
Da der ved flere lejligheder er blevet nævnt at der pladsproblemer i kajakskuret for private både mener jeg det er på tide at starte en lille oprydning med "blød" opstart.
Første trin vil være at få reduceret antallet af både for dem med mere end 2 både og bede dem enten
at tage bådene med hjem eller opbevare dem midlertidigt i reolen i regattabygningen (med datering)
som blev bygget ved sidste arbejdsdag.
Trin to vil være at bede alle dem med to både i klubbens bådskur om at overveje behovet for at have
to både opbevaret i bådskuret kontra at have én båd i skuret og den anden i regatta bygningen. Jeg
har hørt om flere der har både til forskellige sæsoner. Der kan selvfølgelig være en årsag til at have 2
både liggende hvis man er enten instruktør, træner mv.
Et evt trin tre hvilket nok ikke er så aktuelt på nuværende tidspunkt kunne være at indføre en kilometer begrænsning ifht hvor mange km man skal have roet for at have sin båd opbevaret i klubben. Det
kunne være et sted mellem 50-200 km. Men som sagt det er måske ikke så relevant på nuværende
tidspunkt.

Jvnf. vores vedtægter §6 har hvert aktivt medlem ret til en bådplads. Så jeg mener ikke det er urimelige tiltag da vi samtidig stiller en god midlertidig løsning op.
Mvh Søren
Beslutning: Vi (Søren) henvender os først til dem med tre eller flere kajakker. Vi vil gerne tage hensyn
til evt. instruktører der har brug for at have flere kajakker i primær-skuret.
Klubben har temmelig mange klubkajakker liggende, vi skal have ryddet op i dem. Et vurderingsgrundlag bliver rokort, så snart vi har fået ordentligt styr på det.
4) Jeg har fået en henvendelse fra en nordmand, Ane, vedr. træning i OK. Hvad skal der betales i
kontingent, hvordan forholder vi os til de færdigheder gæsteroere har eller ikke har? Mette
a. Betaler kontingent for et år, sådan at hun bare melder sig ind som helt normalt medlem.
b. Vi skal se et ipp2-bevis fra hende eller vi skal have tjekket hendes ro-færdigheder før
hun slippes løs. Mette tager sig af sagen og ekspederer videre til Ulla.
5) Forslag om at Klubben betaler startgebyr for dette års deltagere i Tour de Gudenå. Floor
a. Nej.
b. Næste år vil vi gerne, men klubbens medlemmer skal være informeret om løbet i bedre
tid.
6) Redningsveste fra Trygfonden. Hvornår laver vi ”officiel afleveringsforretning”? Mette

a. Om onsdagen, hvor der er mange mennesker i klubben.
b. Mette vil prøve at lave en aftale.
7) Forespørgsel fra DKF: Hvilke arrangementer holder klubben i 2018? Mette
a. Havneræs første søndag I marts.
Eventuelt
Skal vi aktivt opsøge skoler? Nogen, der har lyst til at gøre det? Snak med dem til mødet den
16. august.
Jakob sætter den gamle gummibåd til salg.
Vi/instruktørerne skal huske medlemmerne på at man ikke sidder i kajakkerne på land.
Næste møde:
Den 12. september 18:30. Mette sørger for mad

