
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 18. juni kl. 19:00-21:30 

Til stede: Mette, Anders, Pia og Ulla 

Referent: Ulla 

 

Meddelelser: 

Jeg har holdt møde med Henning Frederiksen vedr. udvidelse af bådeskur. Han kontakter kommunen 

snarest og samler en arbejdsgruppe. Mette 

Klubbens kajaksommerskole for 10 – 12 årige fra 7. – 9. august: 14 pladser er nu besat, og vi glæder os til 

at komme i gang med arbejdet. Mette  

 

Aktuelle arrangementer: 

Tirsdag 19. juni 18:30-22:00: IPP2-prøve for turkursister 

Lørdag den 23. juni: Sorø Marathon 

Lørdag 14. juli: Multisport i Odense Havn 

Onsdag 25. juli 19:00-21:00: Planlægningsmøde nr. 1 Kajaksommerskole for 10 til 12-årige nybegyndere 

Lørdag den 4. august 10:00: Planlægningsmøde nr. 2 Kajaksommerskole for 10 til 12-årige nybegyndere 

Tirsdag 7. august – torsdag 9.august 9:00-15:00: Kajaksommerskole for 10 til 12-årige nybegyndere i 

klubhuset og på Kanalen 

Opfølgning på punkter fra tidligere møder: 

Døren i Regattabygningen skal skiftes ud. Jeg synes, vi skal have en professionel til at gøre det. Hvem vil 

tage de nødvendige initiativer. Kristian Staugaard ved noget om, hvad det skal være for en dør. Mette  

Pia snakker med Kristian og en tømrer, hun kender, og har mandat til at købe en ny dør. 

Punkter: 

1) Indkøb af K2-er Carrera til 20.000,- jfr. referatet af januarmødet. Mette 

 

Kajakken købes. Mette giver Søren mandat. 

 

2) Foreningspulje DIF/DGI, har vi noget vi skal have søgt om? Mette 

 

Poloafdelingen opfordres til at søge om nye mål. Derudover kan der søges om materiale til børn og 

unge samt træneruddannelse – Mette snakker med Thomas Haldbo. 

 

3) Nogle af vores ihærdige og ansvarsbevidste ungdomsroere vil gerne have dispensation fra dele af 

vores sikkerhedsbestemmelser. Forslag fra Kristian. Forslag vedhæftet. Mette  

 



Forslaget vedtages med øjeblikkelig virkning. Sikkerhedsreglerne ændres snarest muligt for at 

stemme overens hermed – Anders ser på det. Der kræves skriftlig tilladelse/samtykke fra 

forældrene, der indhentes og opbevares af ungdomstrænerne. En liste med navne på børn/unge på 

forskellige niveauer/med forskellige tilladelser ophænges i klubben af ungdomstrænerne for at 

undgå misforståelser.   

 

4) Ulrik, Palle og Eva vil gerne have lov til at låne 3 klubkajakker (en surfer, en coastline, en zenith) fra 

4. til 12. august til en tur rundt om Fyn. Mette 

Mette spørger ungdomstrænerne, om de har brug for kajakkerne til sommerskolen. I modsat fald 

dispenseres for reglerne og gives tilladelse. 

 

5) Temmelig mange medlemmer har undladt at betale deres kontingent. Jeg foreslår, at vi nu sender 

en sidste rykker med en lidt krads ordlyd. Vedhæftes.  

Pia og jeg har nu brugt meget tid på at kradse pengene ind. (bl.a. mundtlig rykker med opfordring 

til at tjekke de printede lister mandag og onsdag i sidste uge) Mette 

 

Mette udsender rykkeren. 

 

Et medlem beder om henstand med betaling af kontingent til 1. oktober pga. private uforudsete 

store udgifter. Min indstilling er at det er ok, Mette 

 

Vedtaget. 

 

6) Tilbagebetalinger 

Tilbagebetaling af kontingent ifm. kursist, som ikke har mulighed for at tage kurset færdigt (tur)/ 

ikke får tid til at ro resten af 2018 /kursister, der ikke har været der ret meget - kan jeg bare 

vurdere, eller skal det op i bestyrelsen? Pia 

 

Der betales for kurset, men kontingentet (1500 kr.) refunderes. Pia kontakter kursisten. 

 

Tilbagebetaling af kursusgebyr til 2 havkajakkursister (Anders havkajakhold), de startede midt i 

kurset og har ikke haft mulighed for at komme til mange af kursustimerne. Jeg mener, vi bare skal 

betale pengene tilbage og se at komme videre, Mette 

Der betales for kurset, men kontingentet (1500 kr.) refunderes. Pia kontakter kursisterne. 

 

Tilbagebetaling af 200,- til et af vores tilmeldte kajaksommerskolebørn. Mette 

 

Pia refunderer beløbet. 

 

7) Kontingent - antal konti i regnskabet til kontingent/indmeldelsesgebyr/kursusgebyr. Pia 

 

Pia reducerer antallet af kontingentkonti til to: Aktiv og passiv. 

 

8) Regler for at tage bekendte med på tur / hvis man er instruktør/hvis man er alm. medlem. Pia 



Der henvises til sikkerhedsbestemmelserne, der gælder for alle. 

 

9) Regler for, samt pris for at låne kajakker i forbindelse med arrangement/leje af regattabygningen. 

Pia 

 

Der betales leje for kajakker samt for evt. instruktørtimer ifm. leje af Regattabygningen. Jakob har 

styr på priser. 

 

10) Nye medlemmer der siger de har IPP2, når de melder sig ind. Bør vi have en praksis, hvor vi tjekker, 

hvad de kan? Mette 

 

Pia undersøger, om man kan gøre feltet med IPP-nummer obligatorisk ved indmeldelse via 

hjemmesiden. Anders undersøger via forbundets system, om konkrete medlemmer har et bevis. På 

næste bestyrelsesmøde tages punktet op igen for at bestemme praksis for tjek af egenskaber. 

 

11) Kalenderpunkter:  

a) Medlemsmøde - indhold – dato, Pia 

Mette og Pia laver forslag til dagsorden. Der afholdes medlemsmøde den 12. september (1. 

onsdag efter handicap). 

b) Internt Åbent Hus. Mette 

 

Der foreslås den 29. august kl. 17, så der efter en times roning kan opleves handicap og derefter 

deltages i fællesspisning. Tilmelding til Mette. Mette spørger Ida ang. dato samt evt. 

instruktører efter hjælp. 

 

c) Klubfesterskab/velkomstfest for nye medlemmer, tovholder. Mette 

 

Ulla spørger Katrine, om det er rigtigt forstået, at hun vil arrangere Klubfesterskab den 25. 

august. 

 

12) Oprydning i forbindelse med persondata - skal der sendes brev ud til alle administratorer, om at 

rydde op i deres egne PC'ere? Pia 

 

Pia sender mail til administratorer om, hvad der ikke må ligge på private PC’er.  

 Ang. nye kursister sender Pia mail til instruktørerne om, at de skal tjekke, at alle nye kursister er på 

holdlisterne, samt tilføje nye medlemmers IPP-numre efter erhvervelse af IPP2. 

 

13) I forbindelse med at køleskabet i regattabygningen stod af, traf jeg (som formand) en beslutning 

om, hvad der så skulle gøres.  

Jeg vil godt have grønt lys fra bestyrelsen til fremover at træffe lignende beslutninger, når der er 

tale om vedligeholdelse/genanskaffelse af allerede eksisterende ting i vores bygninger eller på 

vores trailere, når beløbet er under 5000,- ? Begrundelse: Jeg synes ikke, vi skal bruge 

bestyrelsesenergi på vedligehold. Mette 

  



Vedtaget. Alle bestyrelsesmedlemmer kan give lov til reparation/genanskaffelse af nødvendige 

bygningsmæssige forhold samt inventar (op til 5.000 kr.). Når man har sat en 

genanskaffelse/reparation i gang, giver man resten af bestyrelsen besked om hvad man har 

foretaget sig. 

 

14) Den ledige bestyrelsespost. Mette 

 

Mette har fået en henvendelse fra et medlem, der er interesseret i at indgå i bestyrelsen, men ikke 

har meget tid. Mette beder instruktørerne om hjælp. 

 

15) Arbejdsdag: Skridsikring af broer, forslag fra Ole Dahl. Mette 

 

Vedtaget, arbejdet kan passende udføres på næste arbejdsdag. 

 

16) Næste møde: Kan vi vente til efter den 19. august? 

Hvem sørger for mad? 

 

Næste møde: Mandag den 20. august kl. 19. Evt. uopsættelige sager inden da klares via mail. 

Åsa sørger for mad (Anders spørger). 

Punkter til næste møde senest 18. august kl. 18 

 

17) Eventuelt  

 

 


