Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017 kl. 18:30
Tilstede: Floor, Ulla, Jakob, Mette.
Afbud: Søren, Åsa
Referent: Jakob
Meddelelser:
Lunde Å rotill. Opsættende anke fra lodsejere, vi må derfor stadig ikke ro på Lunde Å
Opfølgning af sidste møde:
Bådpladser, Finn siger, manglen er ved at være presserende. Han laver en oversigt over klubbens
kajakker, og så vil han (igen) prøve at lave statistik over brugshyppighed. Mette
Tjekke via rokort. Rokortfirma siger man snart kan oprette alle medlemmer. Floor kan oprette
medlemmer på arbejdsdag plus Mette/Søren skriver ud om højst to pladser
Instruktørmøde i oktober, jeg har fået en henvendelse om at det p.g.a. planlagt ferie ville være rart hvis
mødet kunne blive inden 19. oktober, kan det lade sig gøre? Mette
Møde 10/10 udsendes JTC Mødeindkaldelse JTC
Andet?
Sidste møde: Brev fra bestyrelsen til hjemmeside, Mette redaktør Nyhedsbrev småt nyt /
billederne. Facebook: JTC til Cruger
Aktuelle arrangementer:
Nedtagning af stander og arbejdsdag efterår 17, datosætning og tovholder. Mette
Trygveste først forår. Arbejdsdag 14/10. Søren tovholder / sætter opgave liste op? Mette laver
programpunkter.
21. oktober lejemål regattabygning, DKF-kursus
Lejemål slås op på kalender på opslagstavlen
Punkter:
1) Regnskab, aflastning af Ulla. Mette.
Budgetoversigt på næste møde. Floor til Kristian omDKF gebyr. Kristian opdaterer
Masters regnskab Floor
Aflastning kræver adgang til bank. Nordea svært. Nordfyns Bank? Spørg Nikki om
adgang og tilfredshed Floor.
2) Stikprøvekontrol. Ulla
Ulla har svaret hurtigt.
3) Kaj siger vi mangler mærkater til kajakkerne (dem vi skriver navn og telefonnr. på). Indkøb
eller skal vi se om vi kan få fat i nogle gratis fra Trygfonden? Mette
Vi fortsætter med nuværende mærker. Port og hylde erstattes af ekstra tlf nummer. Mette.
4) Puljens dag, noget vi kan bruge? Jakob

To relevante puljer: Sport og elite og Spar Nord. Sport og elite bestyrer 2:1 ordning men
har ansøgning 1/10. Bestyrelsen nedsætter arbejdsgruppe mhp udvidelse af skur mhp på
2:1 ordningen til ansøgning i 2018. I den mellemliggende tid saneres skuret for kajakker
som bare ligger.
5) Låsesystem, mail fra Inge Marie
Jens undersøger garantiordninger. Mette spørger Jens om garanti og Inge Marie om salg
og gamle låse.
6) Tilgang af nye medlemmer, kunne det være et mål for os at vi gerne have uændret til let
stigende medlemstal? Mette
Tilgang i de forskellige aldersgrupper:
60 +

kommer af sig selv

30 – 60

kommer af sig selv

20 – 30

typisk studerende, roere fra andre klubber er interesserede i os når studierne
starter

10 – 20

her ligger det tungt med tilgangen

Hvad kan vi gøre for at styrke tilgangen af medlemmer i aldergrupperne 10 – 30 år? Skal vi
forsøge at styrke tilgangen?
Studerende:

fra 1.august betales kontingent der svarer til at halvdelen af kontingentåret
allerede er gået. Se forslag.

10 – 20:

de ved ikke at vi findes, samarbejde med lokale skoler, Åbent Hus-arrangementer
i foråret målrettet familier med børn i aldersgruppen 10 – 13 år. Se kalenderpunkt

Rekruttering? Hvad er vores mål med rekruttering. Skal vi vækste? 10-40 år kunne være
et sats?
Er fastholdelse væsentligere. Katrine, Kristian og Jonathan er inddraget som
hjælpeinstruktører ved ungdomsroning. Ideer: Skal forældre tilbydes
forældrehold? Studerende velkomne. Løbende optag kobles på frironing
med særskilt instruktør? Skal vi have efterårshold til at samle op disse plus
fra sommerarrangementer. Tages op på instruktørmøde. Intro åben hus
planlægges i god tid af hensyn til skoler. Dato evt på Instruktør møde
7) Principbeslutning: Forslag om kontingent: Hvert år pr. 1. august nedsættes kontingentet for
resten af roåret til 50% af det til enhver tid vedtagne årskontingent. D.v.s. at der skal betales:
Indmeldelsesgebyr + nøgle + 50% af årskontingentet.
Bestyrelsen er enig om kontingentreduktionen, men forslaget fremsættes på
generalforsamling.
Forslaget skal formodentlig op på generalforsamling. Jeg vil blot gerne have at bestyrelsen er
enig. Mette
8) Kalender 2018:
Standerhejsning + arbejdsdag + overrækkelse af svømmeveste fra Trygfonden, dato: 7. april
2018

Åbent hus-arrangementer, flere datoer? Hensigt. Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
Vi får hvert år invitation til at deltage i Havnekulturfestival og Fjordens dag, begge
arrangementer ligger dårligt for promovering af klubben.
Virker dårligt som intro til klubben, men måske kombi af infodag og havnefestival
/Fjordensdag (for sent til andet end frironing). Introdag i maj forudsætter instruktørerne
vil indrette deres kursusdato herefter. Datoforslag til instruktørmøde. Og derefter
beslutning om datoer og arrangementer
Skal vi føle os forpligtede til at deltage eller skal vi samle det krudt vi har til at lave nogle fede,
målrettede arrangementer til gavn for de der allerede er medlemmer og kommende medlemmer.
Jeg ser det som et problem at vi ikke på stående fod kan tilbyde kursus og/eller en rimelig lang
rosæson ved hverken Havnekulturfestival eller Fjordens Dag. Og jeg synes vi skal bruge vores
fantastiske klubhus som udgangspunkt for vores markedsføring. Mette
9) Arrangementer for skoler i vores lokalområde er det noget vi vil satse på?
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
Rammer, det ser ud til at det bedst kan lade sig gøre med sådan et samarbejde i august måned
Pris for deltagende skoler. Mette
Mette arbejder videre med det.
10) Folder: Information om Odense Kajakklub. Er det overhovedet noget vi har brug for? Hvem
skal vi henvende os til? Mette
Mettes tekst ok. Skal sættes bedre op. JTC spørger Per C.
11) Kan vi købe en enarmsmaskine, 11000,- Floor
Henvises til behandling i indkøbsudvalget, som opfordres til næste års møde ultimo
oktober
12) Datosætning af næste bestyrelsesmøde.
17/10 kl. 18
Hvem sørger for mad?
JTC

Eventuelt
Nøgleboks. JTC indhenter tilbud

