
Dagsorden bestyrelsesmøde den 07.09.22

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde: godkendt- er lagt på hjemmesiden.

Tilstede: Pia, Henrik, Anders, Per, Daniel, Inga og Louise

Afbud:

Referent: Inga

Aktuelle arrangementer:

● Nyt motionsgulv

Henrik kontakter gulvudvalget for et regelsæt for brug af lokalet.

● OUH roning

Der kom ca. 23-25 personer. Det blev en dejlig dag med god opbakning fra

klubbens medlemmer, som hjalp til under arrangement.

Næste gang bliver lørdag den 12. august 2023. Næste gang skal der inden

afholdelse, fremsendes en liste med alle deltagernes navne. OUH sørger for

forplejning til alle deltagere, også klubbens medlemmer, som hjælper med

afholdelsen af arrangementet.

● Kajakenergi

Der er 23-25 tilmeldte. Der er god stemning på holdet, med motiverede og

aktive medlemmer. Blanding af praktiske øvelser og videovejledning fungerer

godt.

● Sommerfest

En stor tak for en vel tilrettelagt sommerfest til festudvalget. Det blev en

fantastisk fest for alle medlemmer, hvor både børn og voksne fandt

sammen.

Festudvalget oplyser at de arbejder på at finde en dato til julefrokost, som

meldes ud snarest.

● Polostævne

Danmarksmesterskabet blev afholdt med succes, hvor der kom ca. 150

deltagere rundt omkring fra landet. Der har desværre været udfordringer med

at finde frivillige nok til at hjælpe med gennemførelsen af arrangementet.

● Frironing og HIT

Der har været god tilslutning til frironing i år. Der har været gode muligheder

for at komme på tur og prøve forskelligt rovand. Frironing fortsætter til og med

U41. Efter efterårsferien startes HIT op, som erstatter frironing hen over

vinteren.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

● Medlemsmøde

Der indkaldes snarest til medlemsmøde den 23. november. Anders sender



besked ud til medlemmerne.

Inga arbejder på et oplæg til dagsorden på mødet, som meldes ud senere.

● Børneattest børnetrænere

Pia har fået en oversigt over alle klubbens medlemmer, som der er indhentet

børneattest på, af Stellan.

Louise undersøger hvordan andre foreninger indhenter børneattest og tolker

reglerne for indhentning af børneattest.

● Børneroning

Flyttes til en anden gang i november.

Børneholdet ønsker en svømmehalstid hver måned.

● Samling af Polo´s og klubbens økonomi

Poloafdelingen afholder møde i September, hvor der bla. drøftes om Polo’s

økonomi skal lægges sammen med klubbens. Såfremt Poloafdelingen

stemmer for forslaget, iværksættes sammenlægning af økonomien.

● Udvalg- status og tilbagemeldinger

Der gives et status på udvalg og bemanding af udvalg til medlemsmødet.

Nogle medlemmer har allerede meldt sig til udvalg. Der er fortsat mulighed for

at skrive sig på et udvalg.

Anders kontakter Finn for en status på kajakskursudvalget.

Anders kontakter Thomas for en status på fundraising.

Per kontakter broudvalget for en status.

● Ansøgning 2- 1 pulje-

Thomas kontaktes for at undersøge om vi kan søge puljen. Muligvis kan der

søges om penge til renovering af regattabygningen, som mangler nye vinduer

og ruder. Louise kontakter en tømrer, som skal tage fat i Kaj, ift. et tilbud for

isætning af vinduer i Regattabygningen.

Punkter:

● Medlemsregistrator og kajakpladsbestyrer

Pia meddeler til kajakpladsbestyreren når et medlem ikke har betalt

kontingent.

● Arbejdsdag

Anders kontakter Stellan for at høre om han vil arrangere dagen. Arbejdsdag

afholdes den 15. oktober.

● Situation omkring klubnøgler

Der kommer nogle beskeder på formandsmailen om medlemmer, som ikke

har fået en nøgle. Disse er videresendt til Stellan. Per kontakter Sten for en

status på nøgler, som drøftes til næste bestyrelsesmøde med fokus på

klubbens IT systemer.

● Klubbens aktuelle strømforbrug og forventet forbrug

Klubben bruger ca. 23.000 kilowatt timer om året. Elpriserne stiger, hvor

elprisen i skrivene stund kligger på ca. 5kr. pr. kilowatt time. Vi skal skal

forvente en større mereudgift på strøm og varme, end forventet ved

fastlæggelse af årets kontingent. På baggrund af dette besluttes at Saunaen



bliver lukket hen over vinteren, for at spare på strøm. Der skal evt. drøftes om

vandtemperaturen og rumtemperaturen i klublokalerne sænkes.

Medlemmerne opfordres til at tage korte bad og Sauna lukkes snarest.

Alternativt er at sætte kontingent betydeligt op.

Anders sender en besked på mail til medlemmerne om, at Sauna er lukket.

● Billede og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer sender et billede til Per, som laver en oversigt

som hænges op i klubben.

Næste bestyrelsesmøde:

Den: 5. oktober IT dagen.

Mad: Anders bestiller.


