Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2017
Tilstede: Jakob, Søren, Ulla, Åsa og Mette
Referent: Jakob
Standard dagsorden:
Meddelelser:
Odense Kommunes lederkursus start 26. oktober blev aflyst, har derfor ikke været af sted. Mette
Har været til samarbejdsmøde i DGI onsdag den 8. nov., Jens Lauridsen var der også. Det var et ok
møde og handlede meget om havkajaksamarbejde, jeg har bestemt mig for at overlade deltagelse på
OK´s vegne til Jens og Anders Søndergaard.
Aktuelle arrangementer:
Havneræs Ry den 3. december
Julefrokost lørdag den 9. december
Julekajak søndag den 10.december. Mette laver suppe + regnskab
Havneræs Randers den 7. januar 18
Punkter:
1) Flytning fra Nordea til Nordfyns Bank, beslutning
Flytter efter GF for at undgå dobbelt kasserer registrering.
2) Indkøb af udstyr efter indstilling fra udvalg, Søren
Der mangler en koordinering af indkøb fra udvalgets side + stillingstagen til materiel til B&U.
Udskydes til næste bestyrelsesmøde.
Ekstra: Donald vil gerne sælge sin kapkajak:
Lancer, glasfiber, vægt ca.12 kg, den ligger i port 22 oppe under taget, der er navn i den.
Pris: ?? Mette
Søren taler med Floor om behov de tager også beslutning og giver Donald besked.
3) Medlemmer uden mailadressse i ipaddle, Ulla har skrevet til os om det, er der nogen der
har en smart løsning? Mette
Inge Marie opdaterer Ipaddle
4) Kalender 2018
Fastlæggelse af generalforsamlingsdato, Mette.
Onsdag den 28/2 kl. 19
Rekrutering af nye bestyrelsesmedlemmer for afløsning for afgående.
Mette skriver mail. Ulla bidrager til mailen med oplysninger om hvad kassererens arbejde

består i. Udover kasserer får vi også brug for 2 medlemmer
5) Havneræs søndag den 4. marts 18, hvem er tovholder og findes der en viplejer-liste? Mette
Søren tovholder og har to do liste. Arrangementsgruppe til stævner o.lign søges i lighed med
Masters. Søren prikker folk på skulderen.
6) Bådeskurssituationen:


Efter min mail til alle medlemmer er der pr. 20/11 efter optælling sammen med Finn
Reifling 17 ledige pladser i bådskuret og 14 pladser i Regattabygningen.

Der er 21 medlemmer der har mere end 1 kajak liggende i bådskuret, efter optællingen er
der 1 der har 4! kajakker og 1 der har 3! kajakker.
Personligt synes jeg at vores instruktører af praktiske årsager bør kunne have 2 kajakker
liggende i skuret. Vi andre må kunne nøjes med 1 i skuret og evt. en ekstra i
Regattabygningen.
I mailen fik folk frist til 1. december med at flytte deres kajakker.
Hvad synes I? Mette
Mette skriver ud til dem som mangler af flytte kajakker væk fra bådskuret. Adgangsforholdene
til Regattabygningen forbedres og der opsættes bukke uden for. Gerne inden så længe.


Vi mangler stadig at få overblik over klubbens kajakker og eventuelt kassation af
defekte/gamle/ubrugelige kajakker. Gode ideer til praktisk løsning af denne opgave
efterlyses. Mette
Der lægges sedler i kajakkerne nu for vinterroning og til arbejdsdag for sommerroning /
kurser. Tjekkes til efterår, så vi kan se hvilke kajakker der bruges. Åsa sørger for sedler.



Tilbygning til skur? Søren
Søren henvender sig til kommunen. Renovering af kajakrum i Regattabygning ved
byggeudvalg eller arbejdsdag. Søren og Kurt.

7) Henvendelse fra Gitte Nielsen, MOTION & VELVÆRE Otterup om en familieformiddag
med kajakprøvning helst lørdag den 26. maj 2018.


Er det noget vi vil? Mandskab?



Hvis vi vil, hvordan vil tidspunktet, sidst i maj så passe i vores kram? Mette

Det vil vi mhp nye medlemmer. Koncept a la MOUH. Mette holder kontakt.
8) Stof/billeder til Nyt og Sket = Sol og Saltvand? Mette
Der kan nu indlægges / udskiftes billeder.
9) Næste møde, dato og hvem sørger for mad?
8/1 kl. 19 Mette sørger for mad
6/2 kl. 18 Forberedelse af GF Søren sørger for mad
Særskilt indkaldelse af GF.
10) Eventuelt

Jakob lægger lejekontrakt til regattabygning ind digitalt i conventus.
Introaften 10/4 kl. 19 ved Inge Marie. Kontakt til pressen, FB? Offentliggøres 2018.
SUP hører til i specialklub. De vil ikke blive prioriteret.

