Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 10. januar 2019 kl. 18 – 20:30
Til stede: Mette, Anders, Ulla og Ida
Afbud: Åsa, Pia
Referent: Ida

Meddelelser:
Henvendelse fra venneforening ved Odense Roklub vedr. genskabelse af passage mellem Stige Ø og Fyn.
Lotte Mulvad tager initiativ til affaldsindsamling i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings
affaldsindsamling den 31. marts, jeg har skrevet det i kalenderen.

Aktuelle arrangementer:
12. – 1. Koldtvandskursus
23. – 1. Medlemsmøde

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Punkter:
1. Medlemsmøde den 23. januar. Vigtige ting fra medlemsundersøgelsen. Punkter til drøftelse på
mødet.
Jeg har tirsdag den 8. gennemgået medlemmernes kommentarer i medlemsundersøgelsen,
sammenholdt med mine notater fra vores møde med Vasant synes jeg at vi til medlemsmødet skal
punktsætte:
a) Fastholdelse af nye som gamle medlemmer.
Efter epp2 hvad så? Modtagelse af nye medlemmer.
Hvordan styrker vi sammenholdet i OK, integration af alle medlemmer.
b) Odense Kajakklub har til formål at vække og fremme interessen for roning i kano og kajak, samt
at give medlemmerne mulighed for virke og kammeratligt samvær i fritiden. (Taget fra
vedtægterne)
Hvordan udmønter vi det i praksis?
c) Frivillighed, OK er en forening der tilstræber at så mange som muligt yder deres bidrag til
klubbens virksomhed. Hvilke aktiviteter/arbejdsopgaver varetages af hvilke medlemmer?
Medlemmernes ideer til nye ”medlemsbetjente” opgaver
d) Nye bestyrelsesmedlemmer

-

Formand
Sportsudvalgsformand
Alm. medlem
Alm. medlem

Ovenstående er bare mine tanker og skal ikke tages for andet, I har formodentlig lagt mærke til
noget jeg har overset?
Mail til medlemmerne med invitation til medlemsmødet den 23. Januar kl. 19-21, Mette
-

Gennemgang af resultater fra efterårets medlemsundersøgelse ved Vasant
Gennemgang af ovenstående punkter fra a til d.
Reminder for generalforsamlingen

Mette taler med Vasant om medlemsmødet
Mette
2. Forslag:
Vi er heldigvis mange der bruger træningsfaciliteterne i klubben. Det er vi glade for og der
bliver svedt igennem, men hygiejnen er ikke, hvad den burde være. Derfor vil jeg foreslå, at
vi i klubben investerer i et stativ til nogle store aftøringsruller og nogle forstøverflasker
med desinfektionsvæske. Så vil der være mulighed for at aftørre træningsudstyr og måtter
efter brug. Jeg har kigget lidt på nettet og den billigste løsning fandt jeg i Biltema. Dette
medfører selvfølgelig en lille merudgift for klubben, men jeg mener at den vil blive opvejet
af en meget bedre hygiejne i træningslokalet.
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkstedsudstyr/varkstedsindretning/industriruller/gulvstativtil-kokkenrulle-2000033215

Jeg kan ikke huske hvem der er fremkommet med ovenstående ønske :! Jeg finder ønsket fornuftigt
og rimeligt, skal vi ikke bare købe det? Mette
- Bestyrelsen godtager forslaget. Peter Skotting køber ind.
3. Instruktørkurser 2019
Der er nu opslået kurser i DKF
Er der frit slag for medlemmerne m.h.t. tilmelding eller hvordan styres det?
Hvor mange instruktører skal vi have? I havkajak/turkajak/kapkajak. Følger der en eller anden
forpligtigelse med når klubben betaler et kursus?
Der opslås så vidt jeg kan se ikke ”Instruktør 2 i turkajak”, hvad gør vi? Mette
-

Forpligtigelse ifm. et betalt kursus af klubben, forventes det at man er instruktør i 2 år
efterfølgende.
Det forventes at hvis klubben skal betale for instruktørkursus, skal vedkommende have
grønt lys fra bestyrelsen før kurset.
Anders ringer til DKF ift. kursus til ”instruktør 2”.

4. Vi skal have startet hjemmesidesamarbejdet med Julie og Sebastian.
Jeg foreslår at vi laver en arbejdsgruppe på: 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer + Eva Hauge + Julie og
Sebastian. Hvem vil gå ind i den gruppe fra bestyrelsen? Mette
- Anders vil gerne gå med i arbejdsgruppen med Eva. På medlemsmødet bliver der spurgt om der er
et menigt medlem som vil være med i gruppen.
5. Generalforsamling onsdag 27. februar kl. 19
Ordstyrerkandidater: Bestyrelsen vil komme med et forslag på en ordstyrer ved
generelforsamlingen.
Forslag til vedtagelse på generalforsamling: Planer for udvidelse af bådeskur. Jeg vil få Henning til
at fremlægge planerne.
Eventuelle forslag fra medlemsmødet den 23. januar:
Andre forslag fra bestyrelsen?
Besættelse af ledige bestyrelsesposter:
Formand:
Næstformand: Anders genopstiller
Menige medlemmer, antal
Hvem af jer ønsker at fortsætte? Ida og Anders.
Pia er som kasserer valgt for en 2-årig periode
6. Ny runde 2:1 pulje, deadline den 25. februar 19
Vi var jo så heldige at få bevilget 120 000,- til udvidelse af vores bådeskur, jeg synes vi bør være så
høflige at vi lige venter ½ år med at stikke snablen i kommunens kasse!
7. Børnekajakker køb af brugt materiel jfr. Jens Lauridsens mail til os af 12/12-18
Mette
- Bliver taget op på næste møde.
8. Evt.
- Ida: Indkøb af projektor? Bestyrelsen synes det lyder som en god ide med en fast opstilling i
opholdsstuen. Ida kommer med bud på pris eller finder en som vil hjælpe med det.
- Ida: Indkøb af pulsmodtager til ergometer? Lyder som en god ide. Kommer med en pris til næste
møde.
- Anders: Der er kommet en forslag til ansøgning til Nordea-fonden. Der skal koordineres med
Thomas Halbo ift. om der er søgt til denne fond i forvejen.
- Anders: Brug af svømmehalstider? Anders vil snakke med Åsa om dette.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde: Hovedpunktet vil være generalforsamling, vil det være bedst før
eller efter deadline (onsdag den 13. februar) for forslag til generalforsamlingen?
Hvem tager mad med?
14/2 kl. 18 – 20:30 og Anders tager mad med.

