Bestyrelsesmøde 7.juni 2017
Deltager
Jørgen Steen Olsen
Jørn Wennerstrøm
Michael Vindige Sørensen
Elisabeth Kaalund Keller
Anna Kirstine Lund
Esben Friis Rusbjerg
Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
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Dagsorden
Ansvarlig Deadline/status

Datoer for bestyrelsesmøder
Der afholdes bestyrelsesmøde første onsdag i hver mdr. kl. 19.30

Konstituerede Bestyrelsen
Formand: Michael Vindige Sørensen
Kasser: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
Sensenior: Jørgen Steen Olsen
Materiale / Hus: Jørn Wennerstrøm
Motion / Langtur: Anne Kirstine Lund
Universitetsroning: Elisabeth Kaalund Keller
Ungdom: Esben Friis Rusbjerg
Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe

1. Bordet rundt
Kort orientering om hvad der ske i klubben
ER der er kommet ro på ungdomsafd. Jan er kommet godt i gang
ER har deltaget i Dansk Skoleidræt forårsfestival
ER gør opmærksom på at sidste mand / kvinde skal huske at tjekke alt er lukket
Der skal afl. Børneattest på alle ledere i OR. Aalle attester er afleveret og sendt til kommunen
Attester opbevares i E-boks i der til oprettet mappe
Møblerne er leveret og sat op ”det ser p.... godt ud” Der er kommet forslag fra Sensenior om indkøb af
2 border m. stole mere. Det vedtages at det købes ind
Der er indkommet pris på armatur. Prisen accepteres og det iværksættes
Lejekontrakt på grunden. Der kommer et udkast fra Odense Kommune
Der er sendt et brev ind til Odense Byråd om ekstraordinær drifttilskud
Det er kommet i orden med internet
Birthe, Mie, Karin er kommet med forslag til nyt service. Forslaget er godtaget og der indkøbes til 80 pers.
JSO giver grp. besked
Turen til Kina er blevet aflyst på grund af dårlig vejr, så næste store mål er Sorø
Der arbejdes på en permanent løs omkring fast træner til Universitetsroerne
Plan for græsslåning er fyldt op og det virker
Der arbejdes på udsmykning til Jørgensø Hytten
Facaderne males udvendig til efteråret og der indkøbes riste til dør så skidt ikke slæbes med ind
Alle Kaproer var i til CPH og der blev leveret fine resultater
En del af juniorroerne var i Hamborg og fik samlet god internationalerfaring
Der skulle have været besøg fra Nyborg Roklub / Svendborg Roklub.
Begge klubber har desværre meldt fra af ukendt grund
Rudkøbing roklub har været på besøg i klubben
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Orden i køkken har Birthe påtaget sig at varetage
Budget for indvielsen 24. august er fremlagt og det giver en egenbetaling på 100,- kr. per. Der spørges
Der spørges rundt blandt medlemmerne til arbejdsgrp. AL tager over for ER & EK

JSO
AL/EK/ER

2. Økonomi
Kassebeholdning er gennemgået
Økonomi byggeri er gennemgået
Såfremt der skal åbnes ny kontoer aftales disse af formand eller kasser
Udlæg skal fremover være fremsendes senest 3 uger efter disse er foretaget.
Betaling af faktura foretages engang mdr.
Alle indkøb til vedligeholdelse foretages af JSO. Der er pt. budgetramme på 10.000,- kr.
Til vedligeholdelse af Jørgensø huset er der i 2017 en budgetramme på 5.000,- kr.
Indkøb kan fremover kun foretages af MVS, JSO, JW, JB. Øvrige medlemmer kan kun foretage indkøb
såfremt det er aftalt med en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer.
Øl og vand købes ind af Mogens Bjørnskov Pedersen, ansvarlig i bestyrelsen JSO. Der oprettes MobilePaykonto til afregning for øl & vand, kaffe

3. Forsikring
Leje af stort telt (bådehal) har JB prokura til at indgå lejeaftale fra 1.1.2017
Vi har fået ekstra tilskud til dokumenteret udgifter til driften fra Tryg
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4. Byggeri
Byggeriet er afleveret og mangellister er næsten udført. Rådgiver gennemgå byggeri

JB

5. Kalender
Klubbens kalender opdateres løbende

MVS

løbende

Alle

07.06.17

Oplæg til Fundraisin-udvalget omkring ønsker til søgning drøftes næste møde
Ny Hjemmeside-leverandør firma Memberlink.dk NR oplæg er vedtaget og
NR opfordres til at sætte i gang

Etablering 8.500,- kr.

Årlig omkostninger 5.000,- kr.

Alle

løbende

NR/JW

ASP.

Aktivitetsplaner for 2017 for de enkelte udvalg / afd. Drøftes på næste møde

Alle

løbende

6. Indvielse af nyt klubhus
Indvielse afholdes 17. juni 2017 Dato rykkes til 26. august.
Gæsteliste laves. Alle bestyrelsesmedlemmer kommer med ønsker til næste bestyrelsesmøde 07.06.17

7. Fundraisings udvalget
Kontakt i bestyrelsen MVS
Løbende orientering om hvad de søger
Der er sendt en ansøg til Jysk Sengetøjslager på møbler til terrassen

8. EVT.
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Næste møde 1. august kl. 19.30
Sted: Kanalvej 160, 5000 Odense C
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