Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 21. februar 2022
Referat fra sidste bestyrelsesmøde: godkent.
Til stede: Stellan, Anders, Pia, Henrik, Inga, Rikke og Mikkel.
Afbud: %
Referent: Inga
Meddelelser:






Ergometer:
Begge ergometer trænger til service og der skal udskiftes enkeltdele. Ole fra
DanSprint har ikke mulighed for at reparere dem indenfor en rimelig tidshorisont. Vi
får tilstendt reservedele og får hjælp fra Ole til udskiftning på video via Teams.
Gulvet i motionsrummet:
Der søges penge til gulvet hos forskellige fonde til maj, når der er kommet et nyt
håndværkertilbud.
Ansøgning til turlederkursus:
Thomas Halboe Hansen får godkendt turlederkursus til havkajak.

Aktuelle arrangementer:
Opfølgning af punkter fra tidligere møder:


Ungdomsroning
Vi mangler instruktører til vores kaproere.
Der er 2 som vil stå for børneroning, som starter efter påske.
Der samarbejdes med Polo afdelingen omkring rekruttering af børn og unge i
Odense.

Punkter:
•
•
•
•

•
•

Medlemsmøde:
Dagsorden er sat og hænges snart op i klubben.
Generalforsamling
Planlægning udsættes til næste gang.
On Adventure klubtilbud
Afventer drøftelse på instruktørmødet og evt. indstilling fra instruktørgruppen.
Bådregler:
Der drøftes et medlems forslag, til regelsæt for brug af kajakskuret. Dette tages med
til medlemsmødet.
Betaling for leje af Regattabygningen:
Nyt prisforslag til benyttelse af regattabygningen afstemmes til generalforsamlingen.
Børnehold, børnepakke, DKF
Drøftes og udskydes foreløbigt indtil børnegruppen er på plads.

•
•
•

•

Udvalg, synliggørelse, nye udvalg
En liste med udvalg og ønsker om nye udvalg hænges op i klubben til medlemsmødet.
Frivilligfest
Der afholdes en sommerfest. Planlægningen lægges over til festudvalget.
Udlæg af penge ved indkøb af diverse ting til klubben
Der oprettes en konto hos Lomax, hvor materialer til klubben kan købes ind, som 2
personer får adgang til. Fakturaen skal sendes til kassereren.
Indkøb af tur toer. Indstilling fra Jens Mikkelsen
Hej bestyrelse. Vi har et ønske om en en ny klubkajak. Max-kayak har
fået en K2 kajak der svarer til en TCR, og det kunne være en sjov kajak
at få i klubben, da vi mangler en kajak der ligger mellem vores tur og
kap 2’er. Jeg mener den billigste udgave er et godt valg. Tror på der er
mange der vil få glæde af den.
Godt nytår, hilsen Jens og resten af mandag/torsdag holdetষ
Forslaget sendes til kajakudvalget og tages op igen efter drøftelse i dette udvalg.

Yderligere info:


Polo afd. har budt ind på finalestævnen 3-4. september. Såfremt vi får det, afholdes
stævnet ved havnen med lidt aktivitet omkring. Der bliver helt sikkert behov for
hjælp, fra alle der har lyst til at støtte Polo afd.

