
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 9. april kl. 19:00 – 21:30 
Tilstede: Ulla, Åsa, Pia, Anders, Mette, Søren, Ida 
Referent: Ida 
 
Meddelelser: 
Mette har været til årsmøde i DKF, godt møde med relevante workshops 
 
Aktuelle arrangementer: 
10/4 19-21:30 Introduktion for nye kursister 
11/4 17-18:30 Ungdomstræning, sæsonstart 
15/4 18-20 Redningsøvelse turkajak i svømmehal 
18/4 18-21 Kom på vandet igen for hold 3, 2017 
21/4 18-20 Ungdomstræning i svømmehal 
22/4 10-12 Affaldsindsamling, Lotte Mulvad 
23/4 9-13 Start turkajak, hold 3 
24/4 18:30-21:30 Start turkajak, hold 1 
29/4 18-21 Havkajak, hold 2 i svømmehal 
2/5 18-21:30 Havkajak, hold 2 
6/5 17:45-21:30 Havkajak, hold 1 i svømmehal 
7/5 17-21:30 Havkajak, hold 1 
 
Punkter: 
1) Til bestyrelsesmødet den 9. april vil jeg gerne tale om et sommerarrangement for de fynske 
kajakklubber i det fynske kajaknetværk. Anders 
- Bolden er ikke blevet grebet, så det ser ikke ud til at det bliver til noget i år.  
 
2) På et tidspunkt vil jeg gerne have at vi diskuterer krav til turledere i havkajak. Anders 
- Det bliver drøftet på et senere tidspunkt iblandt havkajakinstruktørgruppen og kommer derefter 
til godkendelse hos bestyrelsen.  
 
3) Nordeas kystpulje. Anders 
- Ikke drøftet  
 
4) DGI, Anders 
- Ikke drøftet 
 
5) Persondataloven maj 2018, Anders 
- Der kommer ny lov medio maj. Vi har umiddelbart ikke nogle problemer. Vi videreleverer ikke 
oplysninger, med mindre kommunen, DGI eller DKF forespørger om det. Vi skal have fundet en 
data-ansvarlig.  
- Pia nævner at der skal laves en forhandleraftale med dem som lager vores data (Conventus). Da 
Pia er kasserer er det mest naturligt at hun bliver data-ansvarlig.  
- Vi skal evt. have ryddet op i hvem der har adgang til Conventus. Der skal laves en beskrivelse af 
hvad der gøres ift. dataansvar. Det tager Pia sig af.  
 



6) Til bestyrelsesmødet kunne jeg ikke huske alle de ting som skulle oploades til fritidsportalen, 
men har fundet den mail det står i. Måske vi lige skulle kigge på det igen til næste 
bestyrelsesmøde? Ida 
- Ulla har styr på hvilke oplysninger som vi skal indberette til fritidsportalen. Det kommer i 
forbindelse med når der skal søges penge. 
 
7) Jeg vil også gerne bede om at der kommer et punkt på som hedder "introforløb i Odense 
Kajakklub" Ida 
- Vi synes det er en god ide. Vi tænker at der vil være én gang hvor man kan prøve 
havkajak/turkajak, én gang med kapkajak og én gang hvor man prøver kajakpolo når man er nyt 
medlem. Det er selvfølgeligt valgfrit om man har lyst. Bestyrelsesmedlemmerne spørger derfor 
instruktørerne i de forskellige afdelinger hvornår det passer bedst at lave en ”intro”-aften. Ida 
spørger polo, Åsa spørger havkajak, Pia spørger turkajak. Der vil være fundet datoer til næste 
bestyrelsesmøde. Måske skal vi kalde arrangementet for ”Internt Åbent Hus”? 
 
8) Repræsentantskabsmøde SIKO 2018". Ida 
- Har fortalt om de fordele der er ved at være medlem af SIKO. 
 
9) Notits på hjemmesiden vedr. kontingentsatser i Odense Kajakklub 2018. Mette 
- Mette lægger kontingentsatser op tydeligt på hjemmesiden.  
- Der skal snart opkræves kontingent og vi er i tænkeboks ift. hvordan det gøres nemmest. Ulla og 
Pia  
 
10) Anne-Mette Mortensen beder om hjælp med vandsikkerhed i forbindelse med afholdelse af 
VM i Triathlon i Odense den 14. juli. Hun har brug for 20 kajakroere i stabile kajakker. Stiller vi os 
som klub bag hende.... Mette 
- Vi vil gerne bakke op ved at Anders og Åsa prikker folk lidt på skulderen. Vi tænker primært 
havkajakker. Ida prøver at spørge Anne-Mette hvad hun tanker om polokajakker; er de stabile 
nok? Roerne bør bære synlige klublogoer på deres svømmeveste ved arrangementet. 
 
11) Problemer med manglende mailadresser i klubben (mail fra Jens). Mette 
- Der er medlemmer uden mailadresse. Pia vil kigge på det. 
 
12) Forespørgsel i mit firma fra en af personaleforeningerne om vi kan lave et arrangement for 
dem hvor de kan prøve at ro lidt kajak og efterfølgende holde møde og spise i Regattabygningen. 
Umiddelbart ser jeg nogle udfordringer i det da det er en torsdag og ret tidligt på dagen. Dernæst 
ca. 20 personer der skal på vandet. Vi skal selvfølgelig finde på en pris forudsat vi kan gennemføre 
det, men vi kan snakke om det på bestyrelsesmøde d. 9 April. Søren 
- Det kan ikke lader sig gøre da det er en torsdag. Det store antal mennesker gør også at der er 
udfordringer.  
 
13) Vi har tidligere besluttet hvad vi ville deltage i af lokale arrangementer, den gang besluttede vi 
at deltage i Fjordens Dag og undlade at deltage i Havnekulturfestival i 2018. Fjordens dag er den 9. 
september i år, holder vi fast i vores beslutning? Mette 
- Kajakpolo deltager i havnekulturfestivalen om lørdagen fra 10-16. 



- Mette spørger om der er nogen (primært Jens og Jakob) der vil lave en tur for folk med IPP2 med 
udgangspunkt ved klubben i egen kajak (foreningsmedlemmer kan naturligvis bruge klubbens 
kajakker). Mette svarer på henvendelsen fra Fjordens Dag 
 
14) Nedsættelse af sportsudvalg. Ulla 
- Ulla vil gerne lave et udvalg og foreslår at gruppen selv definerer hvad de gerne vil med udvalget. 
Ulla sender en mail ud og samler et sportsudvalg.  
 
15) Punkt vedr. Pias rolle som kasserer og regnskabsfører i OK. Pia 
- Pia vil stadig gerne stå for bogføringen. Bestyrelsen bakker op om dette og prisen er 12.000 kr./år 
ex. moms.  
- Revision foretages af PK Revision som sidste år.  
 
16) Næste møde? Hvem sørger for mad? 
- 3 maj kl. 18. Anders tager mad med.  
 
17) Eventuelt 
- Anders: Jens Lauritsen laver tur for havkajakroerne i uge 30 i Limfjorden. 


