
Referat bestyrelsesmødet 2. november 2022

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt.

Tilstede: Inga, Per, Daniel, Anders

Afbud: Louise, Henrik, Pia

Referent: Inga

Aktuelle arrangementer:

- HIT

Årets HIT saison er skudt i gang, med mange tilmeldte. Der er oprettet en

facebook begivenhed, i klubbens facebookgruppe, hvor man kan tilmelde sig.

Alle er velkomne og der er fællesspisning hver 1. tirsdag i måneden. I år er

alle deltagere opfordret til at bidrage med afholdelse og gennemførsel af HIT.

- Luciaroning

Lise Vandborg Jensen har påtaget sig opgaven at arrangere årets luciaroning.

Motorbådsklubben har kontaktet klubben, da de ønsker besøg igen i år.

- Regelsæt for brug af motionsrummet

Henrik kontakter Stellan.

- Kajakenergi- sidste gang 6. oktober

Det opleves generelt at der har været god udbytte af kurset. Der har været

20-22 deltagere. Vi afventer samlet tilbagemelding fra udbyder.

Næste år gentages det i eget regi, hvor Kenneth Bak gerne vil stå for det.

- Arbejdsdag

Efterårets arbejdsdag blev afviklet med stor succes den 15. oktober. Der blev

både gjort rent i klubhusene, bådskuret, justeret porte på kajakskuret, renset

tagrender, vinduer, klippet hæk mm. Stort tak til alle fremmødte, som gjorde

en indsats for klubben!

- Koldvandsdag

Anders er tilmeldt et kursus, så han fremover selv kan afholde koldtvands

kursus i klubben.

Bestyrelsen godkender deltagergebyret på 250kr.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

- Opslag fra bestyrelsen

Per har udarbejdet en liste med kontaktoplysninger og foto af

bestyrelsesmedlemmerne, som er hængt op i klubben.

- De gode vaner

Per har udarbejdet små huske skilte om at:

- bruge energien i kajakken på vandet

- tager et kort varmt bad uden tøj

- skyller neopren dragter og sko i koldt vand eller gerne hjemme.



Punkter:

- Medlemsmøde den 23. november

Ideer til medlemsmødet drøftes og der sættes en dagsorden.

- Sportsrepræsentant i bestyrelsen

Sportsrepræsentant Louise Jensen har valgt at trække sig fra

bestyrelsesarbejdet af personlige årsager. Hun deltager derfor ikke længere i

bestyrelsesarbejdet.

Posten sættes til valg til næste gerneralforsamling.

Vi siger tak til Louise for en stor indsats for klubben og ønsker hende alt godt

fremover og glæder os til at se hende mere på vandet igen.

Bestyrelsen efterlyser 1 nyt bestyrelsesmedlem som vil afprøve

bestyrelsesarbejdet, frem til generalforsamlingen med mulighed for at

fortsætte derefter.

- Lokaletilskud

Odense kommune har sendt en mail til Daniel om at sidste frist for at søge om

lokaletilskud 2023 er den 15. november. Daniel videresender mailen til Pia og

får afklaring på om klubben skal søge.

- Hvad kunne lette vores arbejde?

Fortsættes næste gang

- Fortsættelse IT

- kontaktperson på Rokort

Der kommer en ny udgave af rokortet den 01.03.2023. Alle data skal

flyttes til et nyt system.

Anders og Per kigger nærmere på det.

- Kontakt med Julie og Sebastian ift. hjemmesiden

Der er ikke aftalt en dato. Per og Pia snakker om hvilke aftaler vi har og

mulighed for fast service abonnement.

- Administrator rettigheder webhosting

Udvalgte personer fra bestyrelsen har administratorrettigheder. Per og

Anders sorterer og tildeler vores 10 adgange.

- Conventus

Pia og Anders har gennemgået og sorteret i hvem der skal have

adgang og hvilke adgange hvem har brug for.

- Facebook

Per kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde over hvem der

skal være administrator.

- Formandsmail

Per fortsætter med at passe den.

Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde:

Den: 15.12.22

Mad: Inga bestiller


