Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17. oktober kl. 18:00- 20:30 i
Regattabygningen
Til stede: Pia, Ulla, Mette, Anders, Ida
Referent: Ida

Meddelelser:
*Jeg har haft et møde med Michael formand Odense Roklub, vi fik en god snak og datolagde vores fælles 1.
hjælpskursus til lørdag den 9. marts 2019 fra 9-17 i Odense Roklub. Kurset er gratis, vi kan disponere over 8
pladser.
*DIF tilbyder os at være med i lodtrækningen om 1 plads ved SPORT 2018 i Herning 5. januar 2019 kl. 21,
nogen af jer der er interesserede? Nix
* DKF har før haft deres årsmøde til marts, men det er besluttet at det skal flyttes til om efteråret. Der for
er der et lille møde i hhv. Vejle og Lyngby. Ida vil gerne tage af sted til det i Lyngby d. 19 nov.

Aktuelle arrangementer:
27. oktober kl. 9:00 arbejdsdag
3. november Å-tur, Eva Hauge

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Sikkerhedsbestemmelser vedtagelse, Anders
- Sikkerhedsbestemmelser er gennemgået og rettet til. Er godkendt. Anders sørger for at de bliver lagt på
hjemmesiden og hængt op i klubben
Er der fundet en person der vil tage sig af vores trailere?
- Det er Lars Vendelbo
Punkter:
1) Arbejdsdag, hvem gør hvad?
- Kaj hejser flag

-

-

Mail til medlemmer med invitation til arbejdsdag
Mette sender mail til klubbens medlemmer
Indkøb til morgenmad lørdag kl. 7:30
Morgenmad skal købes ind og det bliver Pia og Mette
Arbejdsopgaver:

-

-

-

Jens foreslog på et tidspunkt at vi skulle installere en affugter i Regattabygningen: Har vi
økonomi til det og vil vi gøre det på arbejdsdagen?
Bestyrelsen har behov for et mere konkret bud på hvad det drejer sig om og hvad det koster.
Anders vil høre et af medlemmerne i klubben, som evt. har kompetencer til dette, om pris. Det
bliver således ikke en arbejdsopgave i denne omgang
Skridsikring af broer
Pia tjekker og hvis det fungerer bestiller hun materialer
Tjek af post-it-sedler i kajakker (anbragt af Åsa)
Ved sidste arbejdsdag blev der lagt post-its i kajakker som forsøg på at finde ud af hvilke kajakker
som bliver brugt. Umiddelbart har det nok ikke fungeret, da kajakker som er blevet brugt, har
beholdt deres post-it i.
Listen fra opslagstavlen. Er der opgaver vi skal sørge for indkøb til?
Rette fliser ved bl.a. regattabygningen. Mette snakker med Kaj og køber evt. grus
Skifte fuge udvendig ved opholdsstue. Skal ske inden der ordnes gulv.
Oprydning/indretning/rengøring af motionsrum
Pagajophæng i ungdomsporten. Der sættes spørgsmålstegn ved at dette er nødvendigt, pagajerne
bør hænge sammen med klubbens øvrige pagajer så alle har adgang til at bruge dem.
Ny trappe ved høj bro
OK mærker på alle Zedtech Vajda sæder
Smøre låse. Mette vil gerne gøre dette.
Nyt tæppe på puslepladser, laves af tæpperester
Afslibning af bænke i herreomklædning. Det gør Fusser, han indkøber også materialer
Eftersyn af kajakker
Forberedende arbejde til skodder/vinduer i regattabygningen i det lille rum bag køkkenet ud mod
Kanalen, de skal kunne låses.
Arbejdsdagen starter kl. 9 med morgenmad og gennemgang af arbejdsopgaver.
Vi plejer at spise frokost kl. 12:30
De 2 sidste arbejdsdage har vi faktisk stort set været færdige med opgaverne før 14-tiden. Skal vi
tage konsekvensen og slutte med nedtagning af flag + kaffe, småkager og gewesen allerede kl.
14? – så skal folk ikke vente
- Vi arbejder hen imod at være færdig kl. 14 med nedtagning af flag og evt. sang. Kaffe +
småkager og en lille portvin. Anders prøver at finde en sang til nedtagning af flaget.

2) Udvidelse af kajakskur, byggesag
Opsummering:
Henning Frederiksen færdiggjorde forarbejdet til vores byggesag i slutningen af september.
Jeg tog chancen og sendte alle oplysninger til fuldmægtig Vivian Glasdam Sørensen.
Vi har fået positiv tilbagemelding på anmodningen om at få lov til at bygge!!!
Vores papirer er også sendt ind til 2:1-puljen
Spørgsmålet er nu:
Har vi råd til at dække vores andel af udgifterne (Henning anslår at vores andel bliver 60.000,-)
Kan bestyrelsen træffe den slags beslutninger?
Jeg foreslår at vi sammen med Henning tager de næste skridt. Mette
-

Godkendt. Mette går videre med Henning omkring tilbud og byggesagen.

3) Skal vi benytte os af tilbuddet fra DKF/Bevægdigforlivet om hjælp til foreningsudvikling? Hvis vi
tager imod tilbuddet nu, koster det gratis! Det består af flere faser: en forberedende fase, et
spørgeskema, medlemsmøde®. Vasant Kotak, konsulent i Bevægdigforlivet vil hjælpe os.
Jeg orienterer på bestyrelsesmødet, men jeg vil da anbefale at vi tager mod tilbuddet da det er
en mulighed for at komme videre efter en træls periode. Mette
-

Bestyrelsen synes det lyder som en god ide og vil gerne gå videre med projektet. Mette
kontakter Vasant for at sætte arbejdet i gang, medlemsmødet søges lagt på en onsdag.

4) Manglende redningsøvelse. Anders
- Vi fastholder krav om makkerredning ved indmeldelse af medlemmer med IPP2
5) Å-tur lørdag den 3. november. Turen har været opslået med tilmeldingsmulighed på
opslagstavlen et stykke tid, så den må være at betragte som en klubtur. Jeg foreslår at OK dækker
udgiften til suppe i klubhuset efter turen. Det er Eva Hauge der har henvendt sig. Mette
- Godkendt
6) Kalenderpunkter:
Vi har fået en henvendelse fra Lau Larsen, DKF, han beder os om at være vært ved DM Master
Sprint 2019 enten søndag den 23. juni eller søndag den 16. juni, hvad skal jeg svare ham? Mette
- Det er en del arbejde og det kræver at der er hænder til det. Det passer bedst med 16 juni.
Der er umiddelbart ingen som vil stå for det. Der vil blive sendt en mail ud om
forespørgelse om hvem der vil stå for det efter arbejdsdagen, vi kan evt. omtale
arrangementet på arbejdsdagen for at se om der er nogen der har lyst til at løse opgaven.
- Mette giver Lau et foreløbigt svar om at vi leder efter aktører, han får endeligt svar medio
november.
7) Økonomi, Mette:
Hvordan ser vores økonomi ud lige nu?
- Det ser fint ud 
Hvad skal vi afsætte til indkøb af kajakmateriel?
- Vi venter indtil vi for et forslag. Vi tænker det er umiddelbart det samme som sidste år.
8) Janus (der nu står for vores låse) har et forslag om at ændre vores låsesystemer. I øvrigt bør
Janus have adgang til conventus, så han kan tjekke folk. Mette
- Janus har fået adgang som bruger til conventus. Mailen laas@odensekajakklub.dk skal
administreres af Janus. Mette giver Kristian besked.
- Janus forslag er gennemgået. Låsene koster et meget højt beløb. Det findes ikke vigtigt på
nuværende tidspunkt at få alle låse over på iloq.
9) Dato for næste møde.
Hvem sørger for mad?

-

Onsdag den 28.11 kl. 18:00 i Regattabygningen og Mette tager mad med

Eventuelt
-

Anders: der mangler turinstruktører til foråret. Det bliver på et medlemsmøde at vi finder ud af det.
Mette: Sodavandskassen. Mette taler med Kaj og Søren. Tages op på næste møde
Ida: Hjemmesiden. Det tages op på næste bestyrelsesmøde, Ida, Anders og Mette laver nogle
forberedende undersøgelser.
Anders: DGI møde – beskrivelser af kajakaktiviteter 2018
Anders: conventus. Finder det vigtigt at rettighederne for forskellige brugere gennemgås ved næste
møde
Ulla: hvad med julefrokost? Hvis der ikke er nogen som melder sig, bliver det ikke til noget.
Anders: vil gerne stå for en ølaften som socialt arrangement.

