Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 5. februar 2018
Tilstede: Ulla, Søren, Jacob, Mette, Åsa og Floor
Referent: Floor
Meddelelser:
Inge Marie arrangerer førstehjælpskursus i OK for midler fra Trygfonden, DKF’
nyhedsbrev. Dato med mere følger.
Lotte arrangerer affaldsindsamling på Stige Ø den 22. april.
Jeg har bedt Lars og Henrik om at indkøbe en børnekajak + det udstyr de står og mangler
til ungdomsholdet.
Aktuelle arrangementer:
11. februar: Rulletræning i Højme 18 – 21
14. februar: Deadline for fremlæggelse af regnskab i klubhuset
14. februar: Deadline for forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
17. februar: Overnatning i klubhuset, polo U21
23. februar: Deadline for offentliggørelse af forslag til generalforsamlingen
25. februar: Rulletræning i Højme 18 – 21
28. februar: Generalforsamling kl. 19 i klubhuset
4. marts: Havneræs kl. 10 i klubhuset og på Kanalen
Opfølgning på tidligere beslutninger:
Er der lagt post-it-sedler i klubbens kajakker så vi kan se hvilke der er i vinterbrug? Åsa
lægger post-it-sedler i klubkajakkerne i næste weekend.
Punkter:
1)

Generalforsamling, vigtige deadlines:

a)

Deadline for fremlæggelse af regnskabet i klubhuset. Er der styr på
regnskabet? Har Ulla brug for hjælp fra enten bestyrelsen eller revisor?
a.

b)

Kommunen har udbetalt en del af til en forkert konto, det bliver udregnet
til næste år.

Deadline for at stille forslag til behandling på generalforsamlingen 14.
februar, forslagene skal sendes til formand@odensekajakklub.dk. Mette er i
Norge og har sin tablet med, aftalen er at hun videresender til Jakob. En anden
mulighed er at Jakob får mulighed for selv at gå ind på formandsmailen, den

løsning kan Mette faktisk godt lide.
Kontroversielle forslag drøftes med Lisbeth Praen, DKF’s sekretariat.
Hvem tager sig af det? Jakob?
Jacob får adgang til formandsmailen og tager sig af evt. kontroversielle forslag.
a)

Deadline for at offentliggøre stillede forslag på hjemmeside og på
opslagstavle 23. februar. Det tager Jacob sig af.

1)

Hvem skal vi bede om at være henholdsvis ordstyrer og referent?
a.

2)

Kontingent 2018
a.

3)

Kontakter Lars Peter Nielsen eller Kurt som ordstyrer. Som referent
måske Mette Eis.
Uændret d.v.s. 1500,-. Familierabat: 2 voksne der betaler kontingent kan
gratis tage deres børn op til 18 år med. Ved indmeldelse 1. august eller
derefter betales: ½ kontingent + indmeldelsesbebyr + nøgle.

Budget 2018
a.

Ulla sender budget rundt senere, når der er styr på regnskabet.

4)

Eventuel invitation af karantæne-medlem. Det vil Mette gerne tage mig af, hun
er tilbage den 23. februar og synes det er hendes opgave.

5)

Punkter det vil være rart at nå:

a)

Årsmøde DKF 17.-18. marts, vi har ret til 4 delegerede. Pris:700,- , overnatning
485,-. Tilmeldingsfrist 25. februar.
a.

Mette tager med.

b.

Klubben betaler. Hvis der er pladser tilbage sendes en mail rundt til alle
medlemmer, det gør Ulla eller Åsa.

b)

Årsmøde DGI 22. marts 19-22, gratis, nogen der vil af sted?

c)

Havnekulturfestival falder i år den 25. – 27. maj, Mette har før skrevet til jer om
den. Den 26. maj har vi sagt ja til at lave et ”Prøv at ro kajak-arrangement” for
MOTION & VELVÆRE i Otterup.
a.

1)

Ingen Havnekulturfestival (måske polo vil), men Fjordens Dag er en
mulighed.

Eventuelt
a.

Vi køber en ny sofa. (Jakob og Floor)

