Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. maj 2018 kl. 18-20:30
Til stede: Pia, Ulla, Mette, Søren, Anders, Ida
Referent: Ida

Meddelelser:
Jeg har sendt en mail med tidsplan og fordeling af lokaliteter og materiel den 26. maj til instruktørerne
på hold 4. Det er den dag hvor der både er ”Prøv en kajak” og Havkajakprøve. Mette

Aktuelle arrangementer:
6/5

17:45-21:30, IPP2, hold 1, Højme Svømmehal
Paradisløb

13/5

17-20, IPP2, hold 4, Højme Svømmehal

16/5

Handikaproning starter

25/5

Regattabygning udlejet, privat

26/5

10 – 14, Klubhuset og Kanalen, ”Prøv en kajak”, Motion & Velvære, Otterup
9 – 17, Kanalen? IPP2, hold 4, Prøve

2/6

Regattabygning udlejet privat

8/6

17 – 18, Trailere læsses forud for Tour de Thurø

9/6

9 – 18, Klubtur Tour de Thurø for kursister og friroede medlemmer
Der er behov for at finde en turleder både for tur og for hav. Mette skriver en mail til
instruktørerne
Regattabygning udlejet, privat

13/6

Regattabygning udlejet til SDU

14/6

Regattabygning udlejet til SDU

16/6

9 – 15, generalprøve for IPP2-Turkursister

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Fra aprilmødet:
*”Internt Åbent Hus”-arrangement, datoer. Åsa, Pia og Ida skulle tjekke op på de forskellige afdelinger.

Ida - Polo holder ”Internt Åbent-hus” på havnen for tur/hav/kaproere d. 4 juni kl. 19.00. Ida
skriver en mail til medlemmerne og den sættes også op ude på opslagstavlen.
- Der er ikke fundet nogen dato for Polo-afdelingens besøg på Stige Ø for at prøve
turkajak/havkajak/kapkajak. Vi regner med at det bliver efter sommerferien. Mette prøver at
finde en dato og folk til at stå for den praktiske del af arrangementet.
*Triathlon-arrangement den 14. juli, Anne-Mette mangler pt en håndfuld roere.
Der er en seddel hængt op på opslagstavlen med hvem der er tilmeldt. Der er stadig plads til
et par stykker.
*Fjordens Dag den 9. sept. Vi mangler turledere (hverken Jakob eller Jens kan). Hvad gør vi?
Anders vil gerne være turleder. Han prøver at finde en mere til at være turleder. Anders er
tovholder.
Fra martsmødet:
*Flytning til ny bank, hvordan går det?
Pia er i gang med at få fat i de rigtige underskrifter og er derefter klar til at give papirerne til
banken.
*Klubtrøje, Ida skulle undersøge noget.
Ida har modeller med som er vist til bestyrelsen. Bestyrelsen synes det ser fint ud. Ida vil i
samarbejde med Mette og Kristian finde ud af hvordan man sætter det op på hjemmesiden,
så der kan bestilles og betales via denne. For hættetrøje bliver det 600 kr. og en rotrøje/tshirt (kortærmet) koster 250 kr. Ida koordinerer med Ulla ift. hvornår det er bedst at komme
ud og lave fremvisning i klubben. Der kommer en mail ud med datoer.
*Mailadresser: Modtager I de rigtige mails?
Der er stadig lidt bøvl med mails. Mette sender en oversigt over hvem der skal have hvilke
mails, til Kristian.
*Opslag til hjemmeside og opslagstavle over bestyrelsen: Navn + foto + ansvarsområde.
Der er taget billeder, men der mangler et billede af Åsa. Ida prøver at komme en onsdag for
at tage et billede af hende og så er det klar til ovenstående.
Fra møde i vinter:
*Hvordan går det med ”Bådeskurudvalget”? Vi bør have en ansøgning klar til oktober.
Ida og Søren vil stå for at søge 2:1 pulje, da polomål også gerne skal flettes ind. Søren er
tovholder.

Punkter:

1) Trygfonden vil ikke give os trafikveste, lad os købe et antal selv. Pris:? Mette
Inge Maries kursister havde trafikveste på ved sidste Tour de Thurø. Erfaringen var at

det lettede arbejdet med at holde øje med kursisterne. Man kan enten købe dem i
biltema eller Bilka.
Ingemarie har vist de antal der skal bruges, så det. vil Pia snakke med hende om.
Mette kontakter Jens og Pia H.J for at høre om de også vil have veste til deres roere.
2) Ønske fra ungdomstrænerne om at anskaffe nye pagajer til ungdomsroerne:
”Ungdomstrænerne har tjekket lidt op på hvad vi har og hvad vi har behov for af pagajer i
forhold til ungdomstræningerne.
Generelt er de pagajer vi har nu tunge. Nogle af dem har også et helt mærkeligt blad, så dem
bruger vi helst ikke.
I forhold til at vi har 6 ungdomsroere nu, og at vi skal have udstyr til sommerskolen, så
ønsker vi os:
4 - 6 pagajer til de lidt større roere (de fleste af vores roere nu hører under denne kategori).
Model: Knysna Carbon 275 til 1500 kr stykket m/ glasfiberskaft eller 1700 m/ 40%
kulfiberskaft.
4 pagajer til de mindste roere. Lige nu har klubben ingen pagajer i denne størrelse.
Model Knysna Guppie til 1200 kr stykket.” - Katrine
Jeg foreslår at vi starter med at købe: 4 á 1500,- og 4 á 1200,-, det er en udgift på 10800,- .
Hvis vi har penge nok synes jeg vi skal springe ud i det og også købe de 2 sidste pagajer!
D.v.s. i alt: 13800,-. Mette
Pia fortæller at ”små” turdamer også bruger de mindre pagajer, så hun synes det er en
god ide. Resten af bestyrelsen finder også det er en god ide. Forslag fra Mette er
derfor godtaget. Ungdomstrænerme må indkøbe alle 10 pagajer d.v.s. for 13800,3) Trykning af indbydelse til kajaksommerskole, er der nogen i bestyrelsen der har adgang
til at trykke gratis, det drejer sig om 250 stk? Ellers må vi gå betale for at få trykt.
Vi skal også have trykt nogle foldere vedrørende ungdomsroning generelt. Mette
Vi trykker ude i byen, det sørger Mette for.
4) Afsættelse af midler til de forskellige "afdelinger"/udvalg (aktivitet, børn/unge, sport,
polo, ...) Ulla
Der bliver afsat 15000 til aktiviteter til hver af ”afdelingerne”: børn/unge, sport og
aktiviteter. Poloafdelingen får 500 kr pr. betalende polomedlem.
5) Hvilke stævner skal klubben betale for deltagelse i? Ulla
Klubben støtter de stævner som sportsudvalgsformanden, Ulla, slår op. Det vil være
tydeligt på opslaget om der er egenbetaling eller ej.
6) Stævner i Odense Roklub: Har vi f.eks. fået at vide, at de holdt stævne i weekenden? Hvis
vi har, ville det have været rart, hvis det var blevet videreformidlet (f.eks. ved opslag på
opslagstavlen), hvis ikke kunne vi måske bede om det for fremtiden - det er svært at være en
god nabo og tage hensyn, hvis man ikke ved hvornår, man skal gøre det... Ulla
Mette foreslår at der skal være en kontaktperson til Odense Roklub. Det vil Søren

gerne være. Vi snakker om at det er en god ide, at vi sammen med Odense Roklub,
finder frem til en god kutyme for hvordan og hvornår man melder ud, når der er
arrangementer. Så er der mulighed for at tage hensyn til hinanden.
7) Hjertestarter fra Trygfonden. Der er nu åbnet for ansøgning (der er 10 startere at søge
om). Er det nok for os at der er en hjertestarter hos vores nabo, sejlklubben? Eller skal vi
søge? Mette
Vi søger ikke om en hjertestarter, Mette taler med sejlklubben om vi evt. kan komme
og deltage i deres hjertestarterkursus, når de får genopfriskningskursus.
8) Instruktørernes efter/videreuddannelse, vores økonomiske ramme – skal den justeres?
Mette
a) Henvendelse fra Gert.
b) Jeg ansøger hermed om dækning af kursusudgifterne til følgende:
-Klubrulleinstruktør kursus 995 kr. Jeg har taget det for at kunne tilbyde OK`s medlemmer
rulletræning og har i vinter udbudt 4 aftener. Det lykkedes ikke at afholde det i 2017 hvor
jeg tænkte det skulle have udgjort instruktør vedligeholdelseskursus som er på 1000 kr.
-DGI havkajak turlederkursus, 500 kr. For mere sikkert at kunne tilbyde OK`s medlemmer
ture langs kysten og med mindre kryds. Det indgår også i arbejdet med krav til turledere.
-DGI undervisersamling, 200 kr. Vedligeholdelse af instruktørviden, teoi om undervisning.
De 2 DGI kurser ansøger jeg om på instruktør vedligeholdelses kontoen for 2018. Bilag
medbringes. Anders
Gert, Anders og Pia har hver været af sted til rullekursus. Anders har været af sted på
turlederkursus og undervisersamling. Bestyrelsen godkender at klubben betaler.
9) DKF har spurgt om at måtte leje vores klubhus og vores værksted til et
reparationskursus for ca. 10 personer, er det noget vi vil og hvad skal det koste?
Mette
Som bestyrelse synes vi det er en god ide, at der er mulighed for at leje dele af
klubben fx værkstedet. Prisen bliver diskuteret. Mette vil snakke med Jakob ift. ´pris,
vi foreslår 2000,- pr. dag. Vi snakker også om at det ikke er muligt at låne materialer
eller værktøj i værkstedet. Hvis der er nogen som vil leje klubhuset, skal de være
opmærksomme på at Odense kajakklubs medlemmer stadig har fri benyttelse af
klubhuset.
10) Dato for næste møde? Hvem sørger for mad?
Mandag 18 juni kl. 19.00. Mette tager mad med.

11) Eventuelt
*Pia: DIF+DGI’s pulje. Pia har fået en mail ang. dette og sender den videre til Ida, da det
måske er noget der kan bruges til polomål. Ida vil til næste møde have undersøgt hvad
puljen kan bruges på.
*Pia: der bliver købt 50 Iloc nøgler
*Pia: har været med til kursus med Anders ang. persondataloven. Pia vil lave en
handleplan. Der skal laves en privatlivspolitik som skal ligges på hjemmesiden.
*Kursisters adgang til at have deres private kajak liggende i bådskuret. Bestyrelsen er enig
om flg.:
Kursister uden IPP2 kan godt få tildelt en bådeplads.
De kan lige som de andre kursister købe en nøgle der giver adgang til klubhuset, de kan ikke
købe nøgle til bådeskuret. Når de skal have adgang til deres kajak sker det via en instruktør.
Når kursisten har bestået IPP2 kodes nøglen så kursisten har fri adgang til sin kajak.
Beslutningen er taget på baggrund af vores sikkerhedsregler.
Mette underretter Jens, Inge Marie og den aktuelle kursist om beslutningen.

