
Dagsorden til bestyrelsesmøde: Mandag D. 30/11-20 kl 18,30.

Tilstede: Stellan, Pia, Anders, Rikke, Gert, Martin og Mikkel

Afbud: Mikkel

Referent: Rikke

Meddelser:

Aktuelle arrangementer:

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Hjemmeside:
Der har været afholdt møde med oplæg fra Eva. Der er aftalt videre møde med Julie
som afholdes over skype hvor Per og Eva deltager.
Der stræbes efter et layout som Vejle Kajakklub.

Opbevaring af PaddleBoard:
Mogens har lavet ophæng

Kajakvogne:
Er ankommet, står ude i skurret og den er afprøvet med/uden stropper og det fungerer.
Der arbejdes i at de bliver hængt op ved havkajakkerne.

Generalforsamling ændring af vedtægt (Bådplads):
Stellan sender et forslag ud til formulering af vedtægt som kan debatteres af resten af
Bestyrelsen.
Der undersøges herudover lokale for generalforsamlingen.

Punkter:

1. Polo (se mail der er sendt ud):
Sports Academi er en ny idrætsefterskole der starter i 2021 for konkurrence udøvere.
Odense Kajakklub skulle så bistår med ansøgning af fonde til både evt. indkøb af både,
lønning af træner osv.
Forslaget bakkes op ad Bestyrelsen.

2. Er der nogen der vil deltage i webinar'ene?
Rikke og Anders vil kigge nærmere på webinar'ene og deltage i det der findes givende.



3. Tina Noregren kursus (navigation i havkajak).
Kurset koster 1400kr og bliver betalt af klubben så Tina fremadrettet afholder kurser
eller ture i klubben på baggrund af kurset.

4. Næste års aktiviteter og kajakkurser:
Der bliver instruktørmøde til februar hvor aktiviteter og kajakkurser bliver fastlagt.
Der er allerede fastlagt tider i Højme svømmehal til redninger og rul, der er ikke lagt
tilmeldingsliste op endnu.

Martin har haftkontakt til DGI vedr. foredrag og andre aktiviteter udenfor kajakken som
kan ske i løbet af vinteren.

I april er der kursus i grønlandspagaj og hydrofulpagaj.

5. Eventuelt.

Arbejsdag:
Til arbejdsdag skal der kigges på oprydning af bådhusets midter plads for nødvendige
og unødvendige genstande.

Der er kommet tilbud fra mureren om gulv uden for baderum som er 180.000kr (med
moms) for begge baderum. Det samlede beløb er nu ca. 450.000kr for renovering af
begge baderum. Vil blive taget op på en generalforsamling

Kettelbells indkøb af 10kg, 12kg og 14kg er godtages og kan købes løbende hvorefter
pengene kan overføres til indkøber.

Der indkaldes til Generalforsamling som vaneligt med forbehold for ændringer pga.
corona.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til d. 11/1-21

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen


