
Dagsorden til bestyrelsesmøde Mandag D. 17-05-2021 kl 18,30

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

Afbud: Mikkel

Referent: Rikke

Meddelse: Ingen opgivet

Aktuelle arrangementer:
Standerhejsning + arbejdslørdag: Der afholdes arbejdslørdag d. 21/8:
Stellan skriver ud og får det sat på hjemmesiden
Der er brug for at få malet bådportene - Anders tager fat i nogle frivillige Sok'er der
gerne vil lave småopgaver i klubben.

Generalforsamling 1/9-2021:
Stellan skriver ud og får det sat på hjemmesiden.
Vedtægts punkt med bådpladser
Herudover kommer der et vedtægtspunkt omkring generelforsamling kan afholdes
virtuelt. Stellan undersøger nærmere på udformningen af punktet

Handicaproning: Starter på onsdag d. 19/5, Kaj er klar, Søren tager tid da Kristan ikke
har mulighed for det i år.

Kajak kurser: Er i fuld gang på havkajakkurserne, turkajak kurserne starter op i slut
maj.
Mangler der noget omkring udstyr, mailes der til Pia (kasser) specifikationerne før der
købes ind.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Materiale indkøb kajakker og pagajer:
Der er købt overtræk ind til havkajak og turkajak ialt 20nye. Disse afprøves for
vurdering om det er mærket der fremadrettet skal købes ind.
Der vedtages en særordning hvor der kan for uddannelse af turinstruktører er der
mulighed for at betale kursus og rejseuddannelse i øjeblikket da der mangler på
gældende tidspunkt.

Der er stillet forslag om indkøb af 2 jantex pagajer til børneholdet dette bevilliges.

Der er stillet forslag om indkøb af 10 uskivede og udelbar pagajer til havkajak. Der er i
øjeblikket brug for 5 af pagajerne til kurser. Der bestilles 5 og derefter høres der til godt
tilbud på 10pagajer. Martin undersøger.



Yderligere indkøb af materialer og salg af gamle både lægges på til bådudvalget.

Bro + rampe: Stellan har taget kontakt til Mads som vil finde en passende gruppe
mennesker der kan arbejde på bro + rampe.
Anders finde en gruppe Sok'er der gerne vil stå for udarbejdelse af handicapbroen.

Punkter:

1. Odin kajakklub:
Formanden for Odins kajakklub har taget kontakt til Polo for at de måske gerne vil
ophøre med at være kajakklub og derfor være en del af Odense kajakklub. Stellan har
ikke kunne få fat i formanden for uddybning af nedlæggelse.
Der skal søges om tilladelse for opstilling af container mere permanent.
Stellan vil fortsat prøve at komme i kontakt med Odins kajakklubs formand.

2. Nøgler:
Stellan har snakket med Steen for nøgler til nye kursister, som Steen vil instruerer
Stellan i da det er et online system men Steen skal aktivere nøglen.
Steen melder forslag til at få en liste over de medlemmer der melder sig ud så han kan
deaktivere nøglen.
Der kan tages kontakt til Eva om at når et medlem melder sig ud kommer der en mail til
Steen. Stellan tager kontakt til Eva for at muliggøre ovenstående. Kan dette ikke lade
sig gøre af Eva, vil Stellan kontakte Pia (kassere) der tager sagen videre til Julie.
Mangler der nøgler og der ikke er nogle kasser med nøgler i klubben må Steen købe
nye nøgler.

3. Eventuelt.

Udvalg: Stellan fjerner de inaktive personer i udvalgene efter at have ringet rund,
konferere med Pia. Stellan skriver ud om nogle medlemmer er interesseret i at komme i
følgende udvalg; foundraising, båd, hus, aktivitets og fest, børne- og ungeudvalg (som
er trænerne).

Opgaveløsning: Der kan fremadrettet blive skrevet ud omkring opgaver der skal laves
med opgivning af tid og hvor mange mennesker der er brug for. Hvorved folk kan
melde sig på.

Sats på kørsel for børne/ungdomsroer:
Der tages sats fra skat, som der skal opgives til skat er der blevet gjort opmærksom på
af Revisoren.
Pia tager kontakt til Skat for korrekt registrereing, kan dette ikke lade sig gøre oprettes
der en lønkonto der koster 15kr pr. gang det bruges.

Kontigent: opkræves efter det nye system.



Næste møde er d. 14/6, Anders har mad med.

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen


