Referat fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2016
Til stede:
Morten, Carsten, Susanne, Johnny Bo, Jørn, Lars, Leif, Hanne (referent)
Jørgen Steen Olsen og Jens Erik Petersen fra OR samt arkitekt John Ville Rasmussen deltog under
punkt 1 og 2.
Punkter
1. Bådhalsbyggeri, valg af håndværker.
Byggeri af bådhal har været udbudt til fire håndværkere. I forhold til tidsplan fra håndværkere skal
bådhal stå færdig ultimo maj.
I henhold til udbudsmateriale er vinder af entreprisen Hans Storm A/S med en samlet pris på 625.000
kr ex moms for byggeriet. Denne entreprise var den billigste af de fire indkomne tilbud.
Der er afsat 10% til uforudsete omkostninger.
Entreprenør skal stille bankgaranti.
Byggeriet sættes i gang så hurtigt som muligt.
Der lægges en sandpude på, hvor bådhallen bygges. Tirsdagsholdet ligger tomgangsrør til hytterne, så
der kan trækkes netværk til hytterne.
2. Det videre forløb i byggeriet.
Arkitekten arbejder videre med at lave udbudsmateriale for klubhuset som forventes udsendt i april.
Der arbejdes på opstart af byggeri af klubhus omkring maj, men dette er afhængig af om den samlede
økonomi for klubhus byggeriet er på plads.
3. Post mv.
Ingen nøgleansøgninger.
4. Aflønning i skoleprojekter, diæter mv.
Principielt er der ingen frivillige i klubben der får løn. Det må være op til den nye bestyrelse af drøfte
retningslinjer for dette og sikre at involverede parter i et specifikt projekt er indforstået og afklaret
med hvilke vilkår de indgår i projektet på.
Tre medlemmer har undervist i projekt ”Op med Pulsen” hvor OR har fået 50.000 kr. til projektet. På
næste møde drøftes, hvordan disse midler fordeles.
5. Generalforsamling den 31. marts
Indkaldelse til generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden.
Pt. er der ingen kandidater til formandsposten. Posten som ungdomsleder er også ledig, da Morten
ikke ønsker at fortsætte som ungdomsleder, men fortsætter dog i bestyrelsen. Derudover er der en
ledig post som bestyrelsesmedlem.
Interesserede kandidater er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.
6. Regnskab
Regnskabet for 2015 ser fornuftigt ud. Det vil være hensigtsmæssigt, om revisoren fremadrettet
kobles på en gang i kvartalet.
7. Helgas efterfølger som leder af KCO/TCO.
Johnny Bo og Johnny Rusbjerg overtager ledelsen efter Helga – regnskab, tilrettelægge sæson,
turarrangør ifm regattaer – alt praktisk omkring KCO/TCO.
KCO har selvstændig konto i Totalbanken. Efter generalforsamlingen tager Leif initiativ til at få ændret
fuldmagter, så de rette personer har fuldmagt til KCO kontoen.

8. Standerhejsning
Lørdag den 2. april kl. 13.
9. Den kommende sæson
Træningstider for de forskellige afdelinger.
Mandag
Sen-senior

7-12

Ungdom

17-19

Motion

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

7-12
17-19
18-21

10-12
18-21

Universitetsroning

17-20.30

5.50-7.20

5.50-7.20

5.50-7.20

5.50-7.20

KCO/TCO

16-20

16-20

16-20

16-20

16-20

Hele
dagen

Hele
dagen

10. Kursusafholdelse.
Kursus 29.-30. april – der skal skrives ud til kursister, hytterne skal være i orden, de skal køres til
banegården. Der skal ikke laves mad, da HK står for dette, men opgaven står på andre mindre
praktiske opgaver i weekendens løb.
Frivillige/tovholdere mangler. Bestyrelsen spørger i respektive afdelinger, om der er frivillige som vil
give en hånd med.
11. Ansøgning fra forældregruppe til inventar mv.
Forældregruppen vil gerne indrette de midlertidige klublokaler, så de kan blive mere hyggelige også i
forhold til, at der er træningssamling i påsken. Forældregruppen har også mulighed for at få en
bordplane som kan sættes op.
Johnny Bo har fået et mundtligt tilsagn fra forsikringen, ved Christian, at OR bevilges 10.000 kr. til
indretning af midlertidige lokaler.
Bestyrelsen bakker op om, at forældregruppen indretter lokalerne mere hyggeligt og at det gøres
inden for max 10.000 kr. som forsikringen har bevilget jf. aftale med Johnny Bo.
12. Status bådkøb.
Årer til outriggere kommer i uge 10+11.
Første sending Wintech både kommer til Hamborg i weekenden 11.-12. marts – levering herfra til
Odense skal aftales (Johnny Bo).
Brugte outrigger årer hentes mandag 14/3.
Resterende både kommer i løbet af sommeren.
Inrigger årer er kommet.
Overskridelse på Empacher både på samlet 7.000 kr.
Aftale om motor til motorbåd mangler.
Morten undersøger køb af brugte 3 stk 1x (Nyborg, Nordborg) og en 2x (Nykøbing Mors).
Mærkning af nye årer og både: Johnny Rusbjerg, Mikkel og Hanne koordinerer med mærkning af både
og årer. Alle både/årer mærkes ved ankomst.
13. Aflevering af lånte både.
Carsten afleverer lånte både fra Fåborg den 10. marts.
Gig fra Skælskør må vi låne indtil slutningen af maj.
En gig skal afleveres i Nyborg og en 1x skal med tilbage til Odense. Morten undersøger om Nyborg
kan tage 1x med når de skal til hovedgeneralforsamling. Ellers ordner Lars og Jørn det efter påske.

14. Møde med Havnekulturfestivallen.
Mødet var onsdag den 1. marts og OR deltog ikke. Havnekulturfestivallen er den 27.-29.maj. Frivillige
hjælpere må gerne henvende sig til bestyrelsen. Johnny Bo er tovholder og laver vagtplan for lørdag
og søndag.
OR får telt stillet til rådighed, hvor der kan stå tre ergometre.

15. DFfR Hovedgeneralforsamling punkt
Johnny Bo Vikkelsø, Jette Larsen, Carsten Utzon og Leif Hansen deltager i hovedgeneralforsamlingen.
Der er kommet 14 ændringsforslag, herunder at man skal ro med redningsveste i båden hele året.
Bestyrelsens forslag er at stemme mod dette forslag, da det ikke vurderes nødvendigt på Odense
Kanal.
16. Ronetværk Fyn - møde torsdag den 10. marts i Faaborg.
Carsten deltager.

Eventuelt:
Klaver:
Jørn har set opslag hos AOF om afhentning af gratis klaver. Jørn undersøger om det stadig er en
mulighed, og i så fald afhenter senseniorerne klaveret.
Værktøj:
Bestyrelsen giver tirsdagsholdet bemyndigelse til at køber værktøj for op til 10.000 kr. hos Kruse Dania
Jørgensø:
Tirsdagsholdet tænker at ville male Jørgensø hytten hen over forår/sommer.

Næste møde er torsdag den 17. marts kl. 19 hos Lifa. Hvis regnskabet ikke er færdigt, aflyses
mødet.

