Referat fra bestyrelsesmødet den 18.05.22
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 20.4: Godkendt.
Referater
-

-

-

Generalforsamling
Mangler at blive skrevet under af referenten, før det kan lægges op på
hjemmesiden.
Leje af Regattabygningen,
Jakob har fået nye priser tilsendt af Pia. Inga skriver til Eva, så priserne bliver
rettet på hjemmesiden.
nye vedtægter:
Henrik retter de nye vedtægter til, med den ændrede §6.

Ekstraordinær generalforsamling.
-

-

Referent: Karin Kettel.
Ordstyrer: Stellan Rasmussen.
Punkter til generalforsamling:
- Afstemning om ny formand.
- Såfremt der ikke vælges en ny formand, vælges et supplerende menigt
bestyrelsesmedlem, som indgår i bestyrelsesarbejdet. Efterfølgende vil
bestyrelsen konstituere sig.
Bestyrelsen skal suppleres ifl. vedtægterne.
- Indkommen forslag 1 fra bestyrelsen:
Det foreslås at formand, næstformand og kasserer får et årligt honorar
på:
- Formand: 30.000kr
- Næstformand: 20.000kr
- Kasserer: 30.000kr
Beløbet er før skat og udbetales efter afholdt generalforsamling.
- Andre indkomne forslag til gerneralforsamlingen sendes til
næstformand.
Dagsorden, punkter og indkomne forslag skal sættes op 5 dage før i klubben
og sendes ud på mail og facebook. Dette gøres af Louise og Inga.
Anders køber slik og småkager.

Ansøgninger
-

kajakstativ. 1300 kr. Anne Mette Mortensen
Vi stiller trailer til rådighed for transport af klubbens k2.
Instruktør og lege bolde. 469 kr. Anders Søndergaard
Der købes ind til brug for kursister og ungdomsroere.

Kajakker
-

Hvilke kajakker skal sælges.
2 sløjfede turkajakker sløjfes, men dele beholdes som reservedele.
Havkajakker er gennemgået, nogle er lagt på værkstedet.
Det lægges op til bådudvalget at gennemgå klubkajakkerne årligt mhb på at
frasortere og/eller udskifte kajakker.
Der arbejdes ift. klubbens havkajakker med at lave en oversigt over deres
alder, hvor længe de holder, mm for at kunne få et bedre overblik over flådens
tilstand.
Klubbens kajakker skal behandles med omhu!

-

Registrering af brug af klubkajakker via Rokort.
Louise og Anders sørger for at registrere de nye havkajakker på rokortet.

Eftersyn på hjemmesiden.
Anders ser hjemmesiden igennem.
Medlemmer til udvalg.
Udvalg skal slås op. Henrik har en liste.
Dette punkt tages op på næste bestyrelesesmøde.
Offentliggøre bestyrelsesmedlemmers opgaver.
Tages op på næste bestyrelsesmøde.
Status på gulvet i motionsrum
Gulvet er bestilt og betalt. Mikkel, Rikke og Stellan koordinerer opbrydning af det
gamle gulv- arbejder på af få hjælpere til arbejdet.
Der bliver ikke indkøbt nye skabe. Metalskabene flyttes ud i mellemgangen til
værkstedet. De andre skabe tømmes og sløjfes.
Kajakskursansvarlig fra bestyrelsen.
Kajakskursformand sender videre til bestyrelsen, den dag der er pladsmangel.
BBR og byggesager, korrekte informationer.
Stellan undersøger færdigmeldelse af tilbygning af vores nye kajakskure fra 2019.
Louise kontakter Odense kommune for at få rettet varmeforhold og få sløjfet den
gamle olietank. Olietanken hentes af storskrald.
Eventuelt
Nye døre til herreomklædning bestilles. Stellan og Pia koordinerer og indhenter
tilbud fra tømrer som skal lave tilbud på døre , som kan leveres med det samme.

