Referat af medlemsmøde i Odense Kajakklub onsdag
den 16. marts kl. 19 – 21
Mødeleder: Henrik Bjerke
Referent: Mette Mule

Velkommen ved Stellan
Synlighed omkring udvalg
Oversigt over klubbens udvalg pt.
Aktivitets udvalg: Rikke, Anders, Lars V +?, Lars V fortalte om aktuelle planer om længere ture
Bådudvalg: Rikke, Henrik Jens L. Søren S
Rengøringskoordinering: Finn R
Reparation af havkajakker: Gert L, Jens J, Anders
Festudvalg: Lise, Inga, Marlene, Louise
Forplejnings/serviceudvalg: Mette M, +?
Administrationsudvalg, udlejning af regattabygning: Jacob Tue
Fundraising: Thomas H +? Thomas H beskrev arbejdet: Alle projekter godkendes af bestyrelsen før
Thomas i samarbejde med forslagsstilleren udformer ansøgningen og sender den af sted.
Klubhus og Regattaudvalg: Kaj +++?
Ad hoc, byggeudvalg: ???
Broudvalg: ???
Sportsudvalg: Rikke + Søren S. +?
Instruktørudvalg: Anders +?
Skurudvalg: Finn R.

De udvalg der er mærket med +? Søger flere medlemmer

Det videre arbejde:
Alle udvalgene skal udarbejde et kommissorium som bestyrelsen godkender
Oversigten over udvalg hænges op på opslagstavlen med navne + kontaktoplysninger

Hvis man ønsker at være medlem af et udvalg henvender man sig til udvalget. Hvis udvalget ikke har
nogen medlemmer lige pt, kontaktes bestyrelsen.

Damernes baderum/omklædningsrum
Præsentation af forslag omkring baderum
Oplæg 1: Ingen forandringer, kun vedligehold så bygningen ikke forgår
Oplæg 2: Gang. Gangen udfor dameomklædning inddragen og der installeres 2 brusere mere så der i alt
er 6, der bygges en pergola så man kan færdes tørskoet fra værksted til resten af klubhuset
Oplæg 3: Værksted. Der inddrages plads fra værkstedet og der etableres 2 ekstra brusere, så der i alt er
6, gangen bibeholdes
Afstemning:

Forslag A: Ingen ændring, kun vedligehold. 4 stemmer
Forslag B: Der nedsættes et byggeudvalg, der arbejder på grundlag af forslag 2 og 3.
Kommissoriet er at løse problemet med for lidt omklædningsplads og for få brusere med
plads imellem i dameomklædningsrummet, 27 stemmer

Det videre arbejde:
Forslag B er vedtaget med overvældende flertal, bestyrelsen sørger for at der bliver startet et
Baderumsudvalg.

Drøftelse omkring arbejdet med bådeskursregler, §6 i klubbens
vedtægter.
§ 6. Hvert aktivt medlem har ret til en bådplads (som den er nu)
Ændringsforslag:
1) Den ændres til §6: Som aktivt medlem i Ok kan man råde over 1 bådplads, så vidt der er plads.
Der kan gives dispensation fra bestyrelsen til 2 bådpladser f.eks. til instruktører og trænere.
Reglen:
For at opnå retten til pladsen skal man ro 100 km pr. år, dette kan undtages ved personlig krise,
udlandsophold eller andet efter aftale med bestyrelsen.
Derudover har bestyrelsen råderetten over alle pladser. 32 stemmer
2) Alternativt:
Fjernes fra vedtægterne og opstilles som selvstændigt regelsæt for private kajakker i klubben. 2
stemmer
3) Ingen ændringer.

Det videre arbejde:
Forslag 1 fik flest stemmer og bestyrelsen tager det med til generalforsamlingen, ”regeldelen” i forslag 1
indarbejdes i ordlyden, så den bliver en del af § 6.

Evt.
Affaldsindsamling søndag den 3. april kl. 10-12, Lotte + Pernille
Roning mandag formiddage, Finn
Klubtøj bestilling, Rikke ekspederer bestillingerne månedsvis frem til sommerferien
Åbent hus torsdag den 24. kl. 17. Per
Stellan går af som formand på generalforsamlingen 26. april, kandidat søges. Pia søger genvalg som
kasserer

