
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 13. september 2018 kl. 18:00 

Til stede: Anders, Pia, Åsa, Mette og Ida 

Referent: Ida 

 

Meddelelser: 

Har været til Odense Kommunes Puljens dag torsdag den 6. september. Det vil være smart at søge 2:1-

puljen til vores udbygning af bådeskur, Henning Frederiksen arbejder med at gøre tegninger klar til at 

sende ind til kommunen først for at få lov til at bygge dernæst for at få dækket 2/3 af udgiften. Mette 

Åsa har fundet en ny nøglesansvarlig – Janus Hallenborg Stampe 

Vi laver 1. hjælpskursus sammen med roklubben i roklubben, dato følger senere. Mette 

 

Aktuelle arrangementer: 

15.-16. sept. Regattabygning privat lejemål. 

17. sept. Kl. 16:30, Syddansk Erhvervsskole låner vores Regattabro til at sætte i fra. 

26. sept. Kl. 19 Møde med ungdomstrænerne i Regattabygningen 

29.-30. sept. Regattabygning privat lejemål. 

1. okt. Regattabygning privat lejemål. 

27. okt. 9:00-15:00 Arbejdsdag. 15:00-16:00 Reception 

 

Opfølgning på punkter fra tidligere møder: 

Sikkerhedsregler. Anders 

- Vender tilbage med det til næste møde.   

Punkter: 

1) Verserende sag. Vedtagelse af køreplan. Mette 

- Der er drøftet køreplan og vedtaget.  

 

 

2) Arbejdsdag lørdag den 27. oktober, planlægning: hvem tager sig af hvad, Mette 

- Der er ikke kommet nogle opgaver på listen på opslagstavlen. Derfor tages punkt op igen ved næste 

bestyrelsesmøde inden arbejdsdagen.  

 

3) Kalenderpunkter, Mette: 

a. Bestyrelsesmedlem/tovholder til klubbens indkøbsudvalg, hvem? 



Opgave: indkalde til møde, lede mødet, samle ønskerne så bestyrelsen har dem ved 

udgangen af oktober m.m.  

- Mette vil høre Ulla om hun vil med. Pia. H Jensen indkalder og bestyrelsen vil bede Ulla tage med.  

 

b. Julefrokost, dato, tovholder 

- Hvis der er nogen som gerne vil stå for arrangementet er de velkomne  

 

c. MOUH har bedt om at få et ”Prøv-en-kajak”-arrangement lørdag den 10. august 2019, jeg har 

sagt ja! 

 

 

4) På puljedagen fortalte en af kommunens folk mig at poloafdelingen har bedt om bedre faciliteter 

på havnen. Jeg kunne ikke svare på hvad det konkret drejede sig om, det skal vi lige have styr på. 

Mette 

- Ida har videresendt sin henvendelse til Odense Kommune ang. de omtalte ønskede faciliteter til 

Mette. Mette prøver at fremme kommunens behandling af sagen 

 

5) Dato for conventuskursus med Julie og Sebastian. De foreslår 

Mandag 15. okt. Kl. 17-18:30 eller 19:30-21 

Tirsdag 16. okt. Kl. 17-18:30 eller 19:30-21 

Tirsdag 23. okt. Kl. 17-18:30 eller 19:30-21 

Vi skal blive enige om en dato hvor så mange som muligt kan, Eva gjorde opmærksom på at den 

15. og 16. er i efterårsferien! Mette 

- Det bliver d. 16 okt. Kl. 17-18.30 

 

 

6) Indkøb af materiel til motionsrummet, vi har fået bevilget 23545,- fra DIF/DGI. Hvem tager sig af 

indkøb og regnskab? At vi har fået de penge betyder så også at vi først kan søge igen i 2019, der 

synes jeg vi skal prioritere at søge nogle penge til vores unge. Mette 

- Søren og Katrine tager sig af dette. Mette sender listen over de ting vi har fået penge til at købe til 

Søren og Katrine. 

 

7) Medlemskab: Jesper Nielsens kone vil gerne være medlem, hendes IPP2 er ikke registreret i DKF, 

hvordan forholder vi os? Mette 

- Bestyrelsen synes at hustru skal vise sine færdigheder ved instruktør. Mette tjekker om det drejer 

sig om havkajak eller turkajak. Hvis det er havkajak, tager Anders sig af sagen. Mette spørger Hans-

Olfert om han vil tage sig af sagen hvis det drejer sig om turkajak. 

  

8) Dato for næste bestyrelsesmøde 

Hvem sørger for mad? 

- Anders tager mad med.  

- Næste bestyrelsesmøde d. 17/10 kl. 18.00 

 

9) Eventuelt 


