Dagsorden til bestyrelsesmøde Mandag D. 11/10-21 Kl 18:30
Referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt.
Tilstede:
Stellan, Pia, Anders, Rikke, Henrik, Inga,
Afbud: Mikkel
Referent: Inga
Meddelser:
Aktuelle arrangementer:
Havneræs:
Rikke kontakter Søren omkring afholdelse af Havneræs i 2022. - Søren har takket nej. Vi
lægger den ned.
Luciaoptoget:
Det vil blive slået op på facebook. Rikke skriver til de andre klubber på Fyn for fælles
arrangement. Pt. arbejdes på en fin invitering og Henrik ønsker at pressen orienteres om
dette.
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Renovering af omklædning og træningslokale – tilbagemelding fra håndværker.
Stellans tilbud diskuteres. Der blev foreslået at få en tegnestue ind over, for at få ensartede
tilbud fra håndværkerne. Ivans tegnestue bliver kontaktet ift. 3 løsningsforslag, hvis de kan
tegne det mellem 10-15.000kr. Henrik prøver at kontakte dem for et tilbud.
Det overvejes om der kunne bruges 5x3m fra værkstedet, alternativt til at sløjfe gangen.
Der kommer et tilbud fra en gulvlægger til nyt gulv i træningslokalet og inde i opholdsstuen.
På sigt skal der findes en løsning til skabene i træningslokalet.
Status på bro og rampe – hvornår er vi klar.
Pælene bliver ramt slut oktober, start november. Stellan bliver ringet op en uge før. Stellan
har snakket med havnevæsnet og vi må gerne flytte pælerne 1,5m længere ud. Når pælerne er
på plads, kommer der en gitterbro ned til flydebroen. Gert kontaktes for at aftale nærmere.
Det kan overvejes om vi binder broerne sammen til én lang bro, som ved roklubben.
Afrapportering fra bådskur udvalgtet (opbevaring af kajak) Se medsendt fil.

Det er ikke antal bådpladser, som er Odense Kajakklubs udfordring, men §6 som kan give et
medlem "krav" på en bådplads.
Der kan ligge en unødvendig økonomisk risiko for klubben i denne formulering. Det blev
besluttet på generalforsamlingen, at der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af bådskurs
regler/vejledning og komme med forslag til evt. justeringer af §6.
Bestyrelsen har samtidig fået Louise Jensen til at undersøger med en jurist, om et medlemmer
ift. vores aktuelle vedtægter kan kræve en bådplads - tilbagemeldingen er at et medlem vil
kunne hævde at havde den ret ud fra §6 i klubbens vedtægter.
Henrik har undersøgt ved andre klubber:
 Kerteminde har ingen vedtægter om både, men regler og retningslinjer mht private
kajakker. Det blev flyttet ud af vedtægterne.
 Strømmen i Middelfart har en §6, som tager højde for alle og som er uddybet mere end
vores.
Der afholdes et møde mere i udvalget, for at komme med et mere skarpt udkast. Det lægges op
til at der diskuteres; at §6 fjernes (f.eks. som i Kerteminde) og der kommer med et regelsæt,
som erstatning eller vi ændrer §6.
Forslag til at §6 fjernes er, at regelsættet ikke virker bagved.
Årshjulet – Henrik har et eksempel med.
Fin version/format som Per har lavet, som vi gerne vil arbejde videre med. En elektronisk
version er nemmere at vedligeholde på sigt, hvor man kan skrive ind hele tiden. Der skal
arbejdes videre i at få alle med fra sport, ungdom, polo, havkajakker mm.
Husk at lægge begivenheder ind via Conventus kalenderen, da det så også kommer frem på
hjemmesidens kalender.
Henrik arbejder videre i det.
Bådsliste - Pia. se medsendt fil
Conventuslisten er ikke ajour ift. reelle antal kajakker i bådskurene. Finn bliver kontaktet ift
den totale bådoversigt, så vi har en reel oversigt at arbejde ud fra. Efterfølgende kan Per
Crüger involveres for at få samlet visuelt billede.
Anders opsamling af udvalg – hvad har vi og er der noget som skal ”lukkes” eller ”åbnes”.
Bådudvalg, tur-instruktører, børneudvalg og administration af Regattabygningen er aktive.
Til næste gang overvejer vi, hvad vi har brug for at hjælpende udvalg til bestyrelsen. Anders og
Inga laver en oversigt over udvalgene, medlemmer, samt hvad de skal udfyldes med/ hvad vi
har behov for.
Fremover bliver der faste punkter på generalforsmalinger, at udvalgene fortæller om hvad de
har gang i, samt lægge op hvilke udvalg vi vil have besat/aktive igen.
Revision af vedtægter.
Stellan har kigget på DKF vedtægter ift. valg af bestyrelsen. Vi følger dem, men problemerne
opstår når der ikke er nogen fra f.eks. polo eller sportsudvalg ikke ønsker at være med i
bestyrelsesarbejdet. Vi kører efter deres regelsæt lige nu.

Stellan snakker med Per om en løsning ift. hvad vi gør, når der kommer modkandidater på
generalforsamlinger.
Punkter:
1. Rengøring klubhus.(Stellan).
Vi mangler hovedrengøring. Stellan snakker med Finn om der er nok på rengøringsholdet,
samt om der findes nogle standarter til rengøring.
2. Ny varme pumpe til regattabygning.(Stellan).
Der findes en konto til vedligeholdelse af Regattabygningen. Vi skifter varmepumpen ud med
en ny, som orienteres om på facebook sammen med alt det vi har gang i.
Vi indhenter 2 tilbud til op til 25-30.000kr. og tager det bedste.
3. Drøftelse af Regatta bygning – skal pris justere og evt. anvendelse.
Der skal nedsættes et udvalg, som tager sig af dette og støtter op om Jakob.
4. Indstilling fra julefrokost. Se medsendt fil.
Får bevilget 1000kr.
5. Indstilling køb af turkajakker og udstyr. Se medsendt fil.
Ok til alle 4 kajakker, vi sender forespørgelser om kajakkerne kan leveres til næste forår. Dem
der skal købes nu for at få dem, skal købes nu.
80.000kr til kajakker.
Der skal arbejdes på at få noget rabat til de andre ting.
15.000kr til udstyr.
6. Punkter til kommende medlemsmøde - hvordan skal det afvikles samt dato.(Henrik).
Henrik kommer med et udkast til et program for mødet.
Næste generalforsamling: 23. februar 2022.
Medlemsmøde: 12. januar 2022.
7. Eventuelt.
Under evt. vil jeg gerne vende lidt omkring Conventus (Henrik). Henrik, Rikke og Inga får et
kursus af Anders.
Forespørgsel fra Per om refundering af voksdug til HIT. Per skal sende kvitteringen til Pia.
Gratis førstehjælpskursus fra DKF, hvis vi lægger lokaler til. Anders melder os til til forår
2023, hvor vores nuværende udløber, med ønske om at der også er noget til turkajak.

Stellan har overtaget nøgler fra Steen indtil december, hvorefter han ønsker at fortsætte igen.
Pia sender besked til Steen når der er nogle som melder sig ud. Stellan har selv en liste over
dem som melder sig ud og nøgler der skal retur.
Kerteminde kajakklub forespørger om vi holder et turkajakkursus for dem, hvor de i bytte vil
holde et surfski kursus for os.
Næste bestyrelsesmøde: 08.11.21 Inga laver mad.
Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen.

