
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 21. maj kl. 
20:00, Arkonavej 20 
 
 
Dato: mandag den 21. maj 
 
Tid: 20:00 (der var nogen der ymtede noget om Royal Run) 
 
Sted: Hos Mette, Arkonavej 20, 5000 Odense C 
 
Mette har kaffe/te + kage 
 
Til stede ved mødet: Åsa, Pia, Ida, Anders, Ulla og Mette 
 
Referent: Mette 
 
Dagsorden: 
 
Søren er holdt op, hvad nu? 
 

1) Vedtægterne er klare: Bestyrelsen supplerer sig selv. Jeg foreslår at vi "ommøblerer" 
bestyrelsen således at et menigt medlem indtræder som næstformand. (Det vil være lettere 
at finde en der vil være menigt medlem frem til næste generalforsamling). 
 
Anders er næstformand 

 
 

2) Jeg foreslår at vi henvender os direkte til den/de kandidater vi kan komme i tanke om. 
(Emner?????) Helst en der ikke i forvejen er for voldsomt engageret i klubben. 
 

3) Mette laver et iøjnefaldende opslag i klubben, på forsiden af hjemmesiden og på klubbens 
facebookside. I opslaget forklares at bestyrelsen skal bruge et nyt menigt 
bestyrelsesmedlem og at bestyrelsen supplerer sig selv. I brevet opfordres til at man 
melder sig hvis man har interesse i bestyrelsesarbejde. 
 
Hvis der ikke umiddelbart dukker nogen kandidater op, vil vi prøve at få instruktørerne til at 
hjælpe os med at finde en kandidat efter sommeren. 

 
4) Jeg foreslår at vi udskiller alt hvad der hedder byggeri og lægger det i en arbejdsgruppe 

under bestyrelsen. (f.eks. med Henning som tovholder) 
 
Mette spørger Søren om han har lyst til at fortsætte med at arbejde med byggeriet af 
kajakskur. Hvis Søren ikke vil, henvender hun sig til Henning, Hans Ove og Kim Jeppesen 
for at høre om de vil være vores byggeudvalg. 

 
5) Vi kigger på de arbejdsopgaver som Søren har haft. Vi ser om vi kan lave en ny fordeling 

der kan lette arbejdet for et nyt bestyrelsesmedlem. 
 

 
- sport@odensekajakklub.dk Ulla  

- skur@odensekajakklub.dk Finn  

- post@odensekajakklub.dk Anders  



- polo@odensekajakklub.dk Ida  

- sok@ odensekajakklub.dk Johannes  
- ungdom@ odensekajakklub.dk Lars  

- webmaster odensekajakklub.dk Jens/Eva/Kristian  

- naestformand@ odensekajakklub.dk Anders  
- laas@ odensekajakklub.dk Inge Marie  

- Klubhus@ odensekajakklub.dk Mette  

- Kasserer@ odensekajakklub.dk Pia  
- havkajak@ odensekajakklub.dk Anders  

- formand@ odensekajakklub.dk Mette  
- bassin@ odensekajakklub.dk Åsa  

- aktivitet@ odensekajakklub.dk Åsa  
 
 Fordeling af arbejdsområder i bestyrelsen (jeg får mange henvendelser som jeg har brug for at kunne delegere 
videre til nogen af jer andre), Mette:  
a. Regattabygningen, udleje m.m., jeg har talt med Jakob han vil gerne fortsætte med at tage sige af udlejningen - 
Jakob vil sende et papir med takster til Mette, så hun har mulighed for at svare. Ulla foreslår at der bliver lavet et 
rykkergebyr ved manglende betaling. Det snakker Mette med Jacob om.  
b. Omskoling fra havkajak til turkajak, det vil Jakob gerne tage sig af – Det har Mette snakket med Jakob om  
c. Omskoling fra turkajak til havkajak – Det vil Anders tage sig af.  
d. Bygninger – Arbejdsgruppe 
e. Værksted – Kaj  
f. Pasning af post@odensekajakklub.dk - Anders tager sig af dette.  
g. Instruktører: tur, kap, hav, polo – Anders bliver instruktørkontaktperson.  
h. Ungdomshold, kontaktperson – Mette vil gerne stå for dette.  
i. Sportsstævner, invitationer, tovholder på arrangementer – Det tager Ulla sig af.  
j. Nye medlemmer: Kap-, tur-, hav- og polokajak, hvem skal være kontaktperson? – Polo: Ida, Inge Marie skal 
spørges om hun vil stå for tur (det gør Mette), Søren spørges om han vil stå for kap, Åsa vil stå for hav.  
k. Arbejdsdage – Fælles i bestyrelsen, Mette sætter seddel op  
l. Fast referent på vores møder? Det gør Ida  
m. Åsa er kontakt/tovholder på frironing  
n. Kontaktperson vedr. problemer med www.rokort.dk: Floor 
o. DGI-kontakt - Anders  
p. Aktiviteter – Åsa er tovholder og delegerer gerne opgaver ud 
q. Facebook – Ulla + evt. Anders  

 
 

 
 

6) Vi er tilbageholdende med at tage nye arbejdskrævende arrangementer ind i vores 
kalender. 
 
Arrangementer som medlemmerne vil levere arbejdskraften til er velkomne. 

 
7) Evt. 

 
 

 
 
 
 


