
Referat af bestyrelsesmøde Mandag den 06-04-2020

Tilstede: Mikkel. Anders. Rikke. Gert. Martin. Stellan.

Referent: Stellan

Meddelelser:

Aktuelle arrangementer:
Standerhejsning og arbejdsweekend udsættes til den 6 juni.
Grill fest frivillig middag udsættes til efter sommer ferien den 22 august.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

indkøb af grill
Er købt + gasflaske

Punkter:

1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen. Mikkel, Martin og Rikke.

2. Nuværende corona status i klubben. Corona tiltagene forlænges som regeringen
forskriver.

3. Kursus afholdelse i forhold til corona. Effekt og mulige nye tiltag. Havkajak og tur
kajak kursuser vil blive afviklet men reduceret måske til 2 kursuser.
Rikke vil gerne tage sig af de turroere der kommer. Ulrik og Palle vil blive spurgt om
de vil hjælpe til (Rikke spørger dem).

Mikkel forslår at der skal mere struktur på for begyndere, efter de har taget kursus.
Måske med nogle faste træningsdage.

4. Information omkring kursuser til offentligheden. Informationsmødet bliver aflyst kan
ikke nåes.

5. Fjordens dag. Åbent hus i kajakklubben 13 september. Hjælpere søges til
arrangementet og Stellan ringer til fjordens dag og hører om dedline for annocering.

6. Førstehjælp ved hjertestop. Anders undersøger behovet.

7. Turlederkursus. Man ansøger klubbens bestyrelse om deltagelse i kursuset (denne
regl gælder for alle kursuser). Ansøgningsfrist for turlederkursus til bestyrelsen er 17
maj.



8. Vedligeholdelse af hjertestarter. godkendt.

9. Arrangementer i foråret. 13-14 juni danmarksturneringen 3 runde polo i Odense
havn. 13 juni tour de Thurø. Handicaproning starter onsdag 3 juni, nærmere oplysning
om tidspunkt kommer. Det hele afhænger selvfølgelig af corona situtationen.

10. EVT. Poloveste indkøbt til poloafdelingen 20 stk., søger trykfonden om penge.
Martin undersøger friluftsrådet om midler til handicapbro. Stellan tager en snak med
sok gruppen om det.
Reklamevideo om Odense kajakklub omfatter hav, tur og polo kajak. Martin arbejder
med det.

Nyt bestyrelsemøde 11-5-2020 kl 18.30

Mikkel tager mad med.

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen


