Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 15. april kl. 18
Til stede: Gert, Katrine, Stellan, Anders, Ida, søren, pia
Referent: Ida

Meddelelser:

Aktuelle arrangementer:

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Punkter:
1. Gennemgang af tilbud på tilbygning til bådeskur.
- Der er blevet indhentet 3 tilbud. De er gennemgået og Carsten Hartmann Aps er blevet valgt med et tilbud på
ca. 220.000 kr.
2. Klubtrøjer
- Ida har gennemgået den proces som der kommer til at være i forbindelse med klubtrøjer. Hun vil være der en
mandag og en onsdag i maj og der vil i den forbindelse komme priser på trøjerne.
3. Instruktionsroning 2020
- Til næste år vil der blive arbejdet på at tur og havkajak bliver flettet mere sammen, så omskoling bliver mindre
nødvendigt. Det kunne fx være kajakhold (max 12 personer) med 1 gang om ugen i tur og 1 gang om ugen i
havkajak og evt. med weekender hvor man specialisere sig. Der bliver diskuteret flere ideer. Der skal udvikles
videre på dette og sættes mere tid af til næste/andet møde evt. med instruktører i efteråret.
4. Hvordan tager man imod nye medlemmer der har bevis i forvejen
- Anders tager havkajakker. Turkajak?
5. Sortering af gammel kajakker
- Der er gamle klubbåde, som har behov for at blive fin-sorteret. Det diskuteres om kajakkerne som ikke bliver
brug, skal kasseres eller sælges. Der er behov for, at der inden næste arbejdsdag, bliver sorteret så der kan
komme flere pladser i bådskuret. Det gør Stellan og Finn Reifling.
6. E-mail adresser, opgavefordeling, adgang til coventus, m.m.

- Der er problemer med at få rettet mailadresser, men der arbejdes på at få der rettet til. Katrine vil kontakte
Kristian ift. om man kan se hvem der står under de forskellige @odensekajakklub.dk mails, så det kan blive
afklaret hvilke der bliver brugt.
- opgavefordeling er gennemgået. Listen over ansvarlige vil blive skrevet rent af Anders og vil blive sendt rundt
til bestyrelsen.

7. Renovering af baderum
- Der er stort behov for at baderummene både i dame- og herreside skal renoveres. Stellan vil indhente
overslag på hvad det umiddelbart vil koste.
8. Tagudhæng, skabe til motionsrum, kajakvogn, skridsikker underlag til broerne
- Tagudhæng er del af tilbud på bådskur
- Motionsskabe – vi ser hvor stor interessen er for skabe ved kontingentopkrævning og tager punktet op igen på
næste møde.
- Kajakvogne det undersøger Anders
- Skridsikkert underlag til broerne skal indkøbes da det er af sikkerhedsmæssige grunde vigtigt. Stellan vil tage
fat i firmaet, der sælger materialet, for at få en prøve.
9. Ansvarlig. Tour De Thurø
- Katrine og Søren vil gerne lave opslag og tilmelding til turen. Anders vil gerne være ansvarlig på selve turen.
Koordinering ift. kajakker og transport er instruktørernes ansvar.
10. Har vi styr på børneattester?
- Ja
11. MOUH 10/8, Instruktører, instruktørsituationen.
- Det kræver mindst 3-4 mand. Stellan vil gerne hjælpe til. Anders skriver ud til de andre instruktører.
- Der er ikke mange instruktører pt. og vi skal passe på at vi ikke slider dem op.
12. 1500kr. pr år til instruktør kompetencevedligeholdelse.
- Da priserne for vedligeholdelseskurser er steget, finder bestyrelsen det rimligt med tilsvarende øgning i støtte
til instruktør 2 og trænere.
13. Hvor skal klubben være om 5 år
- Punktet er ikke nået gennemgået.
14. Eventuelt

- Den nye hjemmeside er undervej og første udkast bliver fremlagt på onsdag.
15. Næste møde?
- 20/5 kl. 19.00
16. Hvem tager mad med?
- Katrine bestiller

