Referat fra bestyrelsesmøde den 17. oktober kl. 18:00 2017
Tilstede: Åsa, Jakob, Søren, Floor, Ulla, Mette
Referent: Floor
Meddelelser:
Mette har tilmeldt sig Odense Kommunes Lederkursus, start 26. okt
Inden så længe holder Mette møde med Rikke Molin, naturvejleder i Odense Kommune, for at se om
der er basis for et samarbejde om et tilbud til skolerne.
Opfølgning af på sidste møde:
Der er lavet nye mærkater/klistermærker til bådene.
Nicky har sagt at det har været godt og nemt at flytte til Nordfyns bank, så vi tager flytning op på
novembermødet og tager en beslutning.
Aktuelle arrangementer:
21. okt.: Lejemål DKF, kursus, Regattabygningen
31. okt.: Træning til Bassin-livredderprøve i Universitetets Svømmehal. Pia
4. nov.: Å-tur Nr. Broby – Odense
5. nov: Havneræs i Horsens
6. nov.: Møde om rekruttering af børn/unge 10 – 15 år. MM + børne/ungeinstruktører
8. nov.: Kajakindkøb, Søren
11. – 12. nov.: Lejemål DKF, kursus, Regattabygningen
24. nov.: Non-profit ølsmagning ved Anders Søndergaard
25. nov.: kl. 10 Koldtvandsøvelse, Anders Søndergaard m.fl.
25. nov.: Jesper Nielsen (medlem) har fået lov at bruge klubbens omklædningsrum + sauna til privat
arrangement (10 personer) 14 -17:30
26. nov.: Redningsøvelse turkajak 18 – 20 Højme Svømmehal, Inge Marie
Punkter:
1) Økonomi
a. Regnskabet er gennemgået og det ser fornuftigt ud ind til videre.
b. Jens har søgt penge hos Albanifonden, CHECK LIGE MAILEN.
2) 2018-kalender:
Kurser
3 havkajak, 2 turkajak.

Åbent-hus
14. august kl 19-21, Jacob laver Åbent Hus og får hjælp.
Særlige arrangementer
3) Vinterens klubaftener, skal vi lave program for nogle af aftnerne?
Hvad plejer vi?
Bestyrelsen håber der er medlemmer, der vil lave en masse sjove aktiviteter i løbet af vinteren
også på andre dage end onsdag.
Hvad er økonomien i det?
4) Finn Reifling vil gerne købe nogle læskærme af klubben (står i Regattabygningen). Han
vil give 500,Dem må han gerne købe. Mail til kassereren, Mette.
5) Hvilke planer har I m.h.t. bestyrelsesarbejde efter næste generalforsamling?
Der bliver i hvert fald brug for en ny kasserer, da Ulla ønsker at stoppe som kasserer, der bliver
efter al sandsynlighed flere bestyrelsespladser ledige. Mette sender mail til foreningens
medlemmer om kassererjobbet, og vi prøver alle at se om vi kan finde interesserede kandidater.
6) Skurgruppe, medlemmer?
Søren vil forsøge at samle en gruppe. Mette har fået henvendelse fra Klaus Storch der gerne vil
med i arbejdsgruppen
7) Tilbud fra Anders Søndergaard om 2 arrangementer i OK
a) Lørdag den 25. november kl. 10: Koldtvandsøvelse. Teori og praksis ved læge Karen
Konstantin-Hansen og Anders Søndergaard
b) Fredag den 24. november kl.? : Non-profit ølsmagning i OK ved Anders Søndergaard,
ølsommelier fra Kold Collage
Bestyrelsen synes det er en god ide, Mette lægger det i kalenderen og taler med Anders vedr.
arrangementerne.
8) Næste møde, sidste møde før jul: Tirsdag den 28. november kl. 18:00, Åsa sørger for mad.

Eventuelt.
Træning til bassinlivredderprøven finder sted i Universitetets svømmehal den 31. oktober.
Pia har sendt mail rundt.
Uddannelse af trænere/instruktører
Jacob snakker med folk om trænings- og instruktørkursus, det gælder især vores nye
børne/ungdomstrænere.

