Dagsorden til bestyrelsesmøde Tirsdag 1 september kl 18,30
Tilstede: Stellan, Anders, Pia, Rikke, Gert, Martin og Mikkel.
Afbud:
Referent: Rikke
Meddelser:
Aktuelle arrangementer:
- Arbejdslørdag d. 5 september. (Handicapbro, male porte og se dem efter, tømme
tagrender, pudse vinduer, vandbeholder, huller pakeringsplads).
- Der er 25 tilmeldte dd. Der er bestilt stabilgrus til parkeringspladsen.
- Fest for frivillige d. 3 oktober. Mikkel har lavet invitation, endelig version kommer
senere. To indbydelser bliver lavet, en til frivillige og en til resten af klubben, som
kommer til fest med deres hold efter kl. 19.
Anders har fået et tilbud (ingen pris endnu, men det finder Anders ud af) omkring
foredrag om frivillige fra DGI/Chresten.
Stellan snakker med Salt&Peber, Kokken og Jomfruen og Havnens Gourmet og tager
selv stilling til hvad og hvilket og hvor meget.
Gert har kigget på minigolf og det skal koste 800 kr. for 9 baner. Gert står for transport
af disse. Arbejdslamper anskaffes til banen, så man kan spille når det bliver mørkt.
Regetta bygningen kan blive stillet til rådighed, hvis nogen vil spise med deres hold
herude. Regetta bygningen bliver reserveret til dette formål - Anders står for dette.
Lys og discokugler findes frem fra gemmerne.
- Der er lavet 2 invitation (frivilige og fest) som tilsendes Stellan i aften så den
kan komme ud til klubben i denne uge. Der tages højde for Corona m
med maks 100 deltagere.
- Kristian vil gerne komme med lys.
- Mad bestilles fra Kjærs køkken ca- 150kr pr. kuvert. Ruth
sammensætter
menuen.
- Chresten kommer kl 15, koster 500kr + transport.
- Minigolf er reserveret og transporten er fundet ud af. Der arbejdes i lys.
- Regatta bygningen er reserveret.
- Der tages stilling til drikkevare ved næste bestyrelsesmøde
- Mikkel undersøger i Skovshoved pris på fold ud telt med klubbens logo til
stævner og events.
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

- Børneattester - Stellan får styr på dette.
- Mangler fortsat fra af trænerne.
- Vi skal selv stå for alt i forhold til svømmehal: Rengøring og livreddere. Anders og
Mikkel deltager og orienterer i møderne heromkring.
- Skal møde op i uge 38, 30min før svømmehalen lukkes for at følge personalet
i nedlukningen. Alle hold som har svømmehalstider skal have udvalgte personer der
har været med til nedlukningen.
- Bassinlivreddere skal uddannes. Polo undersøger selv mulighed for
uddannelse i universitets svømmehal.

Punkter:
1. IPP2 kursuser sidemandsoplæring / kontingent for indmeldelse efter 1 august.
- Det er ikke muligt at have afdragsordninger i forhold til kontigent.
- Der bestales fuld kursuskontigent hvor ved at de har betalt for næste års
kontigent. Pia undersøger hvordan det passer ved næste års
kontigentbetaling.
- Der må ikke så hurtig arkivere de nye kursusdeltagere før de er
registreret
hos Pia med en holdliste fra kurset. Listen skal ligges i kasserskuffen i klubben
- Hvis folk med EPP 2 bevis meldes ind i klubben efter august måned får
de
halv kontigent. Pia undersøger betalingsmetoden. For havkajakroere
skal
Anders Søndergaard kontaktes og Jakob Tue for turkajakkere
2. Sikkerhed og prøver.
- Hvis der opleves sikkerhedsmæssige problemer med medlemmer må det
tages op fra bestyrelsens side overfor det enkelte medlem.
- Medlemmere opfordres til at komme i svømmehalen og afprøve deres
færdigheder i makkerredninger.
3. Et betalingskursus i OK, om roteknik med grønlandsk åre.
- DGI har udarbejdet et kursus for roteknik med grønlandsk åre som kan
slås
op for hele fyn. Så der kan afholdes 2 kurser med 10 deltagere på
hver. Koster
trasporten fra kbh til odense og Odense afholder kurset.
Der gives samtykke fra Bestyrelsen til afholdelse d. 29/4-21.
4. Klubbens visioner fremover.
- Tages op igen til efteråret hvorefter der kan afholdes et medlemsmøde
emnet tages op.
5. Eventuelt.

hvor

- Handicapbro: Stellan snakker med Jørgen og Finn for at der kan startes et forslag op
til bro og økonomien.
Stellan tager fat i Thomas Haldbo vedr. ansøgning af penge til broen fra handicapfond.
- Plads til kajakker: Der er plads over klubbens havkajakkere.
- Ved nøgle betaling: Pia ændre datoerne så der ved betaling i år fra nøgle står 2020 og
ikke 2019 som systemet retter til nu.
- Vi tjekker akustikken til frivillig festen i køkkenet og i vægttræningslokalet.
Gert har mad med.
- Næste gang er d. 29/9 kl 18.30. Ruth står for mad.
Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen

