
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. august 2018 kl. 19 

Til stede: Anders, Pia, Åsa, Mette – Ulla var med til pt. 2, 6, 13 

Referent: Mette 

 

Meddelelser: 

 

Aktuelle arrangementer: 

22. august skolearrangementet er aflyst p.g.a. mgl. Tilmelding 

22. august: Havkajakinstruktørmøde 

25. august KLUBFESTERSKAB 14-21, Katrine 

25.-26. Tur på havet 

29. august: Internt Åbent Hus, antal tilmeldte. Arrangementet er aflyst. 

2. september, tur til Vadehavet 

5. september kl.18:30: Årets sidste handicap, kåring af vindere. 

9. september, Fjordens Dag, rotur kl. 10, Anders er kontaktperson, hvad er planen? 

15. -16. sept. Udlejning Regatta, privat 

29.-30. sept. Udlejning Regatta, privat 

 

 

Opfølgning på punkter fra tidligere møder: 

Færdiggørelse af lille plakat over bestyrelsen med mailadresser og funktioner til ophængning i klubben 

og til hjemmeside, Ida. 

Vi har rettet ”Plakaten” til, Mette sender forlæg til Åsa og Åsa retter den til. 

 

Punkter: 

1) Sikkerhedsregler for Odense Kajakklub, reglerne vedrørende ungdomsroeres adgang til at ro 

uden for træningstiderne mandag og onsdag, Anders har gennemgået reglerne og justeret.  

Anders 

Anders kører sagen færdig og sørger for at sende de nye regler til Eva for at få dem lagt på 

hjemmesiden i stedet for de gamle, han sætter dem også op på opslagstavlen. 

 



2) Omskoling fra havkajak til turkajak, hvem tager sig af det, Mette:  

Mette spørger Jakob evt. Hans-Olfert, Henrik Torp, Ulla vil gerne hjælpe med omskolingen. 

Omskoling fra turkajak til havkajak, hvem tager sig af det:  

Anders tager det op på instruktørmøde onsdag. 

 

 

3) Foreningspulje DIF/DGI, forslag om at søge penge til ungdomsafdelingen, Thomas Haldbo har 

indsendt ansøgning ang. penge til opgradering af vores motionsrum. Mette 

Mette taler med ungdomsafdelingen om at søge penge til materiel til de unge, Mette koordinerer 

med Ida der arbejder med at skaffe midler til polomål. 

 

4) Praksis i forhold til modtagelse af nye medlemmer. 

Medlemmer med IPP2, Anders vil gerne tjekke havkajakroere, Turkajakroere ? 

Medlemmer uden IPP2, kan kun komme ind via kursus, Anders drøfter sagen med 

havkajakinstruktørerne onsdag d. 22 

Mette 

 

 

5) Kalenderpunkter, Mette 

a) Arbejdsdag, forslag lørdag den 6. oktober eller lørdag den 27. oktober. Det bliver lørdag den 

27. oktober, Mette sætter snart seddel op på opslagstavlen. Her kan medlemmerne skrive 

arbejdsopgaver på. 

b) Julefrokost? Tovholdere? Dato? Udskydes til næste gang. 

c) Deadline for ønsker (med priser) om materialeindkøb til klubben. Ved udgangen af oktober 

afleveres de prioriterede ønsker af klubbens indkøbsudvalg til bestyrelsen. På næste 

bestyrelsesmøde finder vi et bestyrelsesmedlem der tager sig af klubbens indkøbsudvalg. 

 

6) Facebook, Ulla.  

Vores facebookside er lukket d.v.s. den er kun for klubbens medlemmer. Vi skal have set på antallet 

af administratorer på hjemmesiden med henblik på at begrænse antallet, Ulla koordinerer med 

Søren ang. dette. 

 

7) Henvendelse fra MOUH angående Prøv en kajak-arrangement enten lørdag den 8. september 

eller lørdag den 15. september. Jeg har foreløbig svaret at den 8. september er en dårlig idé p.g.a. 

Fjordens Dag dagen efter. Er der nogen der vil tage sig af et arrangement den 15. september? 

Mette 

Anders og Åsa spørger havinstruktørerne på onsdagsmødet, de melder tilbage til Mette snarest. 

Mette er behjælpelig med materiale fra tidligere arrangement. 

 

8) Gæsteroning. Anders.  

Sikkerhedsbestemmelser revideres af Anders og føjes ind. 

 

9) Intern åbent hus-ansvarlige. Anders. 



Arrangementet er aflyst. 

 

 

10) Trailer og nøgleansvarlige. Anders.  

Anders taler med Lars Vendelboe ang. trailer. Nøgleansvarlig: Anders spørger i SOK ved først givne 

lejlighed.  

 

11) "Tøj" på i saunaen. Anders.  

Ny skiltning på saunadøren med følgende: opfordring til at have et håndklæde om sig på vej til 

saunaen, der kan være nøgne mennesker i saunaen, sid på et håndklæde i saunaen, Mette 

formulerer og sender til Åsa som printer, laminerer og hænger op. 

 

12) Ansvarsområder på hjemmesiden? Anders.  

Vi venter og ser om der er noget der skal rettes når Eva får styr på vores hjemmeside. 

 

13) Turkajak-instruktører. Anders. 

Ulla samler nogle der kunne være interesseret i turinstruktørkursus og EPP3, vi køber evt. 

instruktion af DKF. 

 

 

14) Se nye medlemmer og prøve dem. Se punkt 4. Procedure ved oprettelse-kasserer og instruktører. 

Licensnr. i Conventus? Oprettelse i IPADDLE. Anders 

Instruktørerne fører IPP2-nummer ind i conventus efter bestået instruktionskursus. 

 

15) Jens Lauridsen har nogle ideer om at vi kan spare penge ved at lave en opdeling af medlemmerne 

i DKF og DGI. Anders.  

Vi dropper ideen. 

 

16) Conventus: Julie og Sebastian tilbyder at lave et kursus for vores bestyrelse + Eva for at vise os 

nogle conventus-ting vi kan have glæde af. Mette.  

Mette laver en aftale med dem, gerne med flere mulige datoer. 

 

 

17) DKF’s konkurrencekalender for 2019 er nu åben for forslag til arrangementer, deadline 21. sept. 

Laver vi Havneræs den 3. marts? Andet? Mette 

Mette taler med Søren om Havneræs og kaproning. Åsa og Anders taler med havkajakroerne om 

deres ønsker. 

 



 

18) 1. hjælpskursus, gratis i samarbejde med roklubben, er det noget vi vil arbejde med? Mette 

Mette tager kontakt til roklubben og laver aftale 

 

19) Næste mødedato:  

Torsdag den 13. september kl. 18, deadline for punkter til dagsorden pr. mail til Mette senest 

tirsdag den 11. september kl. 20. 

Hvem sørger for mad?  

Åsa 

 

 

20) Eventuelt 

 

 

 

 

 


