Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2019 kl. 18:00-20:30
Til stede: Pia, Katrine, Ida, Mette, Anders, Stellan, Gert
Referent: Ida

Meddelelser:
Jeg har forsøgt at lave en standardisering af beskrivelsen af vores arrangementer, ligger på usb-nøgle
Diverse mapper der kan have interesse for det fortsatte bestyrelsesarbejde ligger også på usb-nøgle. Mette
Aktuelle arrangementer:
Søn. 17. marts Rullekursus, begyndere i Højme Svømmehal: 17-20:30
Man. den 25. marts Introduktionsaften kl. 19-21: 27 tilmeldte
Onsdag den 27. marts 19:00 Ekstraordinær Generalforsamling
Lørdag den 30. marts kl. 9 -14, Arbejdsdag, 14:00 Standerhejsning
Søn. den 31. marts 12-14. Affaldsindsamling, Rødehusene
Søn. den 31. marts Rullekursus, begyndere i Højme Svømmehal: 17-20:30
Man. 1. april, sæsonstart Ungdomsroning
Ons. 10. april 18-21 KOM PÅ VANDET IGEN, for sidste års kursister

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Punkter:
1) Ekstraordinær Generalforsamling, Mette
Jeg har ikke modtaget forslag til punkter fra medlemmerne
Forslag til ændring af §11 i vedtægterne, bilag
Hvis vi bliver enige om et ændringsforslag, kan det stilles og vedtages på vores ekstraordinære
generalforsamling, det skal bare offentliggøres på opslagstavlen + hjemmesiden senest den 22.
marts. Der skal være 2/3 af de afgivne stemmer for på en generalforsamling for at lave en
vedtægtsændring.
Har vi en formandskandidat?
- Bilag gennemgået. Bilag rette og vil blive sendt ud/hængt op som forslag i overensstemmelse
med vedtægter inden ekstraordinær generelforsamling.
- Der er snakket om hvordan man bedst muligt kan støtte op omkring formandsposten og en
mere flad struktur.
- Stellan ønsker at stille op til formandsposten, men det betyder dog stadig at der mangler et
mening bestyrelsesmedlem.

2) Kursustilbud fra Odense Kommune, rundsendt 4/3. Mette
- Anders tager kontakt til Arne (havkajak) ang. kursus om rep. af kajakker og til thomas
halbo ang. fundraiser kursus.
3) Anne-Mettes ønske om at overnatte ved/i klubhuset. Mette
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Hej Jakob.
Jeg skal mødes med 3 gamle kajak venner d. 22.-24. marts, hvor vi
vil bruge Stige Ø som udgangspunkt for nogle aktiviteter på land
og vand.
Vi tænker at sove i hængekøjer ved Kajakklubben eller evt
overnatte i regatta bygningen.
Er der ledigt på det tidspunkt?
Er det noget, der koster noget???

Anne Mette har rykket for svar og foreslået at der betales 25,- pr. nat pr. person for overnatning i
klubben (efter sigende Odense Kommunes takst). Det ville i alt blive 200,- Bestyrelsen godkender ovenstående pris på 25 kr. Pr. overnatning.
4) Kære bestyrelse i Odense Kajakklub
Jeg forstår, at der på instruktørmøde d. 28. januar blev besluttet, at Odense Kajakklub dækker udgifter
til IPP3 og Instruktør 2 kursus, såfremt man binder sig til en to-årig periode, som instruktør i klubben.
Det har jeg interesse i.
Inden jeg blev vidende om dette tilbud fra klubben havde jeg tilmeldt mig et IPP kursus havkajak, der
afholdes 13.-14. april. Jeg har endnu ikke tilmeldt mig Instruktør 2 kursus, men det agter jeg at gøre,
så snart jeg består IPP3.
Da jeg allerede har tilmeldt og betalt IPP3 kursus, vil jeg derfor høre om klubben med tilbagevirkende
kraft dækker denne udgift, såfremt jeg naturligvis vil være instruktør i 2 år.
Jeg ser frem til at høre fra jer.
Mvh
Andreas Bassett

-

Det godkendes at klubben dækker udgifter grundet den to-årig periode som instruktør
efterfølgende.
5) Instruktionsroning forår 2019:
Der er introduktionsaften mandag den 25. marts (27 tilmeldte), hvem er tovholder?
Kursustilmelding (ser mærkelig ud):
Turkajak, tirsdage maj/juni: 0 tilmeldte,
Havkajak, mandage: 10, Havkajak, tirsdage: 2, Havkajak, torsdag/lørdage: 5.
Skal der gøres en indsats for at få fyldt op?
- Tovholder er den fra bestyrelsen som byder velkommen. Det bliver Stellan.
- Der vil blive gjort noget ud af at promovere introduktionsaftenen. Gert vil lave et
indslag til ugeavisen. Der vil komme en medlemsmail.
6) Arbejdsdag lørdag den 30. marts 9-14 + standerhejsning:
Velkomst, fordeling af arbejdsopgaver
Hvem er tovholder?
Morgenmad, indkøb + kaffebrygning
- Størstedelen af bestyrelsen deltager i arbejdsdagen.
- Tovholder: Stellan (hvis han ikke skal på arbejde) Katrine vil gerne hjælpe
- Indkøb af morgenmad: Anders og Gert
7) Medlemsmail. Mette

Indhold: Ekstraordinær Generalforsamling, Arbejdsdag, Affaldsindsamling, Evt. opfordring vedr.
Ungdomsroning og Instruktionskurser
- Medlemsmail gennemgået, rettet til og godkendt til udsendelse.
- Stellan køber kage ind til Ekstraordinær Generelforsamling
8) Næste møde: datosætning + mad:
- 15/4 kl. 18 og Stellan står for mad
9) Eventuelt

