Dagsorden til bestyrelsesmøde Mandag D 14/6-2021 KL.18,30
Tilstede:Stellan, Pia, Anders, Rikke, Mikkel, Gert, Martin

Afbud:
Referent: Rikke
Meddelser:
Aktuelle arrangementer:
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Bro rampe: Er færdig bygget.
Handicapbro: Der er bestilt materialer hvor modtagningen afventes. Der skal derfor
dannes en gruppe som bygger denne bro som den anden bro blev bygget af en
gruppe. Anders daner arbejdsgruppe og fastsætter dato.
Digital generalforsamling: Stellan følger op på punktet til næste gang
Odin Kajakklub: Er ikke aktuelt længere
Køb af pagajer til havkajak: Der er købt 10nye pagajer i 2 forskellige længder fra
kajakbiksen.
Pagajer til børn og ungdom: Der er købt 2 pagajer, håber ta kunne f dem til Silkeborg
Regatta
Nøgler: Der er kommet en kasse fra Steen til Stellan der kan udleveres til nye kursister.
Der er nu ikke flere nø
gler så Steen bestiller nye nøgler, pris 200kr pr. stk.
Stellan tager fat i Julie hvordan det er muligt at deaktivere nøglerne når et medlem
melder sig ud. Herunder ligger også opgaven at registrere i systemet hvornår medlerne
melder sig ud.
Steen spørger ved bestilling af de nye nøgler om det er muligt at spærre nøglerne uden
at have nøglen fysisk.
Punkter:
1. Ønsker om bådkøb. Se medsendt fil
Der vedtages at alle 6stk havkajakker kan indkøbes fra ny, Rikke giver besked.

Rikke er i kontakt med Sorø kajakklub for at købe nye kapkajaker da de nuværende
nelo'er er slidte. Det vedtages at hvis kapkajakkerne kan fås billigt kan de indkøbes.
Der indkøbes ikke k2 da der prioriteres k1'er i år.
Der følges op på indkæb af turkajakker når kurset for turholdet er gennemført.
2. Telt til stævner. Se medsendt fil.
Det aftales at der må købes et telt for maks for 10.000. Det er et krav at teltet skal kunne
holde i flere sæsoner samt have promovering af Odense Kajakklub på.
3. Eventuelt.
OUH: vil gerne komme d. 14/8 men der afholdes havkajakkursus samtidig. Derfor
skriver Stellan ud og spørger om OUH kan d. 15/8 i stedet for.
Fjordens dag: Afholdes d. 12/9, Stellan kontaker arrangørene for publicering af
kajaktur. Anders skriver i gruppen "Aktiv instruktører" hvem der vil stå for aktiviteter.
Rikke aktivere børne- og ungsomdafdelingen for at der kommer aktive.
Brug af klubben for offentlige:
Der skal laves skilte hvor der står "kun for klubbens medlemmer" med logo. Mikkel står
for dette.
Stellan tager kontakt til Odense kommune for klarlægning af brug af græsarealet i
forhold til brug og skrald.
Stellan skriver ud på Facebook omrking brug af klubbens faciliteter for ikke
medlemmer.
Troense kajakklub foreslår at Odense kajakklub også laver arrangementer:
Der skal opstartes et aktivitetudvalg gøres til generalforsamlingen.
Forslag er at nye kursister står for at arrangere årets sommerfest.
Synliggørelse af aktiviteter på kalenderen på hjemmesiden:
Kalenderen er lagt op men den er ikke altid tilgængelig. Stellan snakker med Eva for at
få kalenderen til at virke kontinuerligt.
Polo foreslår at klubben går sammen med kommunen om at stille forslag om at
afholdes EM i Polo om nogle år. Det er der positiv stemning for i Bestyrelsen. Mikkel
går videre med dette til kommunen og polo verden.
Næste Bestyrelsesmøde er d. 23/8, Ruth bestiller mad.
Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen

