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Dagsorden
Ansvarlig Deadline/status

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

2. Konstituerede Bestyrelsen
Formand: Michael Vindige Sørensen
Kasser: Flemming Bach
Sensenior: Lars Munch
Materiale / Hus: Jørn Wennerstrøm
Motion / Langtur: Anne Kirstine Lund
Universitetsroning / Ungdom: Elisabeth Kaalund Keller, Esben Friis Rusbjerg
Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe

3. Regnskab
Der er aftalt møde m. revision 19/1 FB / JV mødet er afholdt. Der arbejdes på at klargør det interne
revision.
Regnskabsmøde 24/1 kl. 19.30 v. Flemming
Intern revision kontaktes
Der aftales en procedure for afregning for udlæg (udlæg fremsendes senest 14 dag efter)
Der er møde med Hallerup ang. nyt økonomisystem 24/2-17 MVS, FB / JV
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4. Generalforsamling 2017
Indkaldelse / dato Generalforsamling 28/3 kl. 19.30
Opslag på hjemmeside. JW laver oplæg og sender rundt til øvrige bestyrelsesmedlemmer
Information om generalforsamling sendes ud på mail MS kontakter Niels hvad der evt. er muligt
Booking af lokal / kaffe+ kage v. HK
Dirigent (Arne Isralsen, Jens O. Hansen, Jens Erik, Peter Dallmann)
Flidspræmier
Guld og Sølvåre
Husk årsberetninger
Dagsorden fremsendes til JW (Husk byggeri)
Lars Munch er på valg og ønsker ikke genvalg. Jørgen Sten har meldt sig som kandidat.
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5. Rejsegilde
Opslag på hjemmeside 24/2 kl. 11.30
Invitationer til Klubben
Udkast til invitation
Opslag hjemmeside
Booking af pølsevogn oplæg drøftes næste møde
Øl/vand (Sensenior)
Kaffe og Kage Sensenior høres ad
Tale (formand)
TV2 Fyn kontaktes
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6. Forsikring
Forsikring er ansøgt omkring omkostninger til genhusning

7. Stadebyggeri
Der er pt. udført merydelser på 65.000,- kr. inkl. moms
Entreprenøren har fremsendt tilbud på udskiftning af vinduer samt etablering af overdækning ved
Mellemgang

8. Kalender
Opdateres på hjemmeside (MVS kontaktes JV)

9. Tilskud fra AP. Møller
Vi har modtaget 2 millioner. Det er bare fantastisk og rigtig godt gået at Sponsorudvalget.
MS har sendt en stor tak til Den A.P. Møllerske Støttefond

10. Indvielse af nyt klubhus
Dato 29/4 i forbindelse med Langdistancen
29/4 holdes der for venner af huset ”oplæg til dagen udarbejdes”
Gæster som inviteres, drøftes på næste møde

11. EVT.
Sportslørdag opslag på hjemmeside 21/1
Indkøb kaffemaskiner
Indberetnings af medlemstal JV kontakter Jens Oluf
Oplæg til Fundraising udvalget omkring ønsker til søgning drøftes næste møde
Nye Hjemmeside JW / Niels arbejder på ny side / platform
Tine Bülow donorer pengene til nye fitness redskaber
Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for det enkelte bestyrelsesmedlem samt et organisationsdiagram
Der skal findes 2 ansvarlig til styring af oprydning i køkken
Udvalg til indretning af køkken samt 1 sal. LM / EK forhør sig blandt klubbens medlemmer
Lejekontrakt med Odense Kommune
Morten Larsen har fremsendt forslag til indkøb af både. Der skal laves en fremadrette plan for indkøb af
både samt den løbende udskiftning af bådeparken.
Sensenior har fremsendt en liste med oplæg til forbedringer / ny tiltag i forbindelse med den gl. bygning
og nye bygning. Bilag I & II
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Næste møde 21. februar kl. 19.30
Sted: Tarupvej 26, 5210 Odense NV.
Dagsorden
1. Gennemgang regnskab
Såfremt regnskabet ikke er klar aflyses mødet

Bilag 1.

OR Projekter.

30. januar 2017

TH = Tirsdagsholdet.
Hermed en kombination af ønsker, fejl/mangler i forbindelse med nye bygninger og
udenomsarealer.
1

Der mangler permanent strømforsyning til 6 Hytter.
Det er nødvendigt at trække et større kabel fra hovedtavlen og til Blikhallen. Derfra
skal der enten graves eller trækkes et nyt kabel gennem allerede nedgravet
plastrør.
TH. laver en ny føringsvej for nyt hovedkabel til sikringstavle til hytterne

2

Der mangler også strøm, på de to lamper på vej mod Hytterne.
TH. kobler udvendigt lys til den yderste bådehals udvendigelys.. Sensorer vil blive
monteret således lyset tændes når der er bevægelse ved hytterne

3

Der mangler vandforsyning til Blikhallen. Bør laves så der kan tappes vand af om
vinteren, for at undgå frostsprængninger. Der skal monteres to haner til
vandslanger, gerne med slangeoprul, fremfor at slangerne efterlades på gulvet.
Samme system skal monteres i Bådehallen.
TH. får etableret vandforsyning til yderste bådehal

4

Arealet mellem Hytterne og Blikhallen er for nuværende opkørt. Det ville være
ønskeligt, at der blev lagt mere jord på arealet, nu da gulvkoten i bygningerne er
hævet 250 mm.
Dette vil blive bebygget ellers vil der blive lagt fliser.

5

Parkering af to trailere. Vores to trailere kunne placeres enten mellem nyt hus og
Blikhallen, eller mellem Blikhal og Hytter. Vi har et antal brugte fliser, der tidligere
lå foran de tre porte i bådehallen. Der er fliser til et areal på 5 x 11 meter.
TH. etablere en P-plad til tralerne mellem den yderste bådehal og hytterne.
Dette ved brug af tidligere brugte fliser fra klubben.

6

I forbindelse med indretning af Blikhal, anvendes mest muligt af åreophæng/
bådehylder fra teltet.
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7

Der bliver monteret to hylder, 900 mm brede i midten af Blikhallen. Hylderne hviler
på de langsgående RHS profiler, der er en del af de nye bådehylder. længde kan
aftales

8

Der laves ophæng til Sweep årer på den bagerste gavl. Der er ikke højde nok i
hallen, til at de kan hænge.

9

Der bliver forbindelse mellem de to hal-sektioner langs med den bagerste gavl.
Punkt 6 til - og med punkt 9, er TH. i gange med

10

Husk der skal laves el-forbindelse til Kranen.
TH. trækker kabel til kranen samt et 32A CEE stik til udvendigt brug. I denne
forbindelse vil der blive monteret en styretavle til ovenstående.

11

PC med tilhørende skærm og tastatur til registrering i Ro - Kort, bør placeres på
vægen ved siden af døren fra gang til bådehal. Det kræver netforbindelse, enten
kabel eller trådløst. Jeg mener at den gamle PC der stod i det røde skab,
overlevede branden, blot ved jeg ikke, hvor den er. Skærmen gik til.

12

I forbindelse med indretning af den nye bådehal, bliver der lavet hylder til sculler
årer, da der ikke er loftshøjde til at de kan hænge. Sweep årer placeres i inrigger/
gig- bådene.

13

Redningsveste skal kontrolleres inden sæsonstart, hvem gør det?

14

Frem for at tørre tøj i omklædningsrummene, var det måske en ide med et
tørreskab placeret i gangen mellem de to omklædningsrum.
Her arbejdes på en mulighed.
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Opgradering af bruser armaturer i baderum. De eksisterende brusere står for
udskiftning; til et mere forenings orienteret system. Evt. som:

6. CMA brusepanel (lang model) i aluminium med Tempostop
bruseventil
CMA vandalsikkert brusepanel i pulverlakeret grå-hvid aluminium med tempostop
bruseventil samt brusearm og Egro perfect brusehoved.
Til koldt eller forblandet vand. Mål: HxBxD: 1350 x 210 x
70 mm
Best.nr: 749135 VVS nr. 72 3860.104
Unique
Best.nr. 749133
Unique One Best.nr. 749134 Clean
749136

Best.nr.

Det er et system der kan monteres på vægen, uden at
skulle skifte fliserne, Systemet monteres med cirkulation og centralt
blandingsbatteri. Tiden og temperatur kan stilles i teknikrum.
Ventes til nybyggeriet er færdigt
Budgetpris for materialer cirka Kr. 35.000 - 40.000. Kan laves af Tirsdagsholdet
under nuværende lønforhold plus 10%.
NB! der findes også systemer til fuldstændig indbygning. Det vil dog efter min
mening indebære, at samtlige fliser udskiftes. Budgetpris Kr. + 100.000.
16

Værktøj: til vort værksted mangler vi meget den del af det værktøj der gik tabt under
branden. Vi har købt brugt el- værktøj fra Kruse Danica, her er vi meget godt
dækket ind, efter opfordring har vi også fåe en del håndværktøj fra klubbens
medlemmer.
Så hermed en ansøgning til diverse værktøj, efter eget ønske, til et beløb på cirka
Kr 10.000, samt et beløb til materialer til indretning af det nye værksted.
Dette tager bestyrelsen en beslutning om hurtigst muligt.
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På et tidspunkt står ventilations anlægget for ergometer rummet også til en
udskiftning. Det kan være en midlertidig løsning, at udskifte de tærede dele, samt at
hæve det eksisterende aggregat 300 mm over nuværende.
Materialer cirka Kr. 4 - 5.000.
TH. tager sig af dette.

18

Til indretning af Bådehal er der bestilt beslag hos Teknisk Skolepraktik.
Dette er i gang sat i 2016

19

Solceller op nyt klubhus:
Det var en overvejelse værd on der skal investeres i solceller på taget af det nye
klubhus. Nu da der står et stativ der giver adgang til taget. Stativet der blev
anvendt til montering af solceller på den gule bygning kostede cirka Kr. 11.000.
Dette bliver ikke udført grundet kostpris kontra indtjening. Dog vil der blive lavet
føringsvej til et evt. anlæg i fremtiden

20

Vi har to ergometre i ergo -rummet. De er begge delvis defekte. Problemet er PM
monitorere, den ene virker delvist, den anden er død. Der kan ikke skaffes
reservedele til de gamle monitorer. en ny PM monitor koster Kr. 3.000. Da der ikke
er plads til de to maskiner, skal vi skille os af med dem. Enten sælge dem som de
er, forære dem væk, jeg ser ikke at købe nye monitorer er en option. Vi har
tidligere solgt tre maskiner for Kr. 3.000 stykket.3
Pt. er denne i venteposition, grundet manglende plads til disse.

21

Midlertidigt klublokale.
Der er et sandt virvar af tomme og fyldte dåser i køkkenet, desuden vin og spiritus.
Var det en ide at få ryddet op her? hvem lægger ansvar til?
Til dette rum samt vores ny køkken, skal findes en eller flere ansvarlige.

For tirsdagsholdet:
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Bilag 2.
Referat fra Sen-møde 16.01.2017
Medlemsmøde hos Sen-seniorerne den 16.januar 2017 Oplæg ved Jens. O, som opfordrede
medlemmerne til at fremkomme med ønsker til vores nye klubhus.
Jens Erik Petersen valgtes som ordstyrer, og bad de fremmødte om at lufte deres ideer.
Jørgen Rasmussen foreslår ny opvaskemaskine til det nye køkken, en maskine som er nem at
betjene og som er hurtig. Ligeledes foreslår han en stor og hurtig kaffemaskine. Se vedhæftede
bilag som eksempler.
Mogens Bjørnskov. Vi skal være på forkant med alt det tekniske i huset, ligesom energibesparelser
bør tænkes ind. Ekstra mange rør til fremtidige installationer bør laves fra start, og ikke blive til
kommende lappeløsninger.
Jens Erik: Renovering af baderum med dertil hørende ”automatiske” brusere. Der må være en del
medlemmer, der er i stand til at lave noget af det foreslåede.
Birthe Margrethe, der ønskes i dameafdelingen bedre muligheder for at tørre hår.
Jørgen Steen, nyt brusesystem, så det kan tåle mange forskellige brugere og mange
tænd/sluksituationer. Et sådant system vil koste omkring 35.000.
Erik Hoffmann foreslår at der i forbindelse med byggeri etableres varme i værksted, så man også
kan lakere.
Jørgen Steen, det nye værksted er isoleret og kræver varmeinstallation.
Bjørn, vi skal tage kontakt til myndigheder med henblik på tilladelse til at lave mad i køkkenet.
Foreslår nyt låsesystem, som er bedre end det nuværende. Det er også et forsikringsspørgsmål.
Kaj Jacobsen, en ny opvaskemaskine kræver mere plads i køkkenet.
Ingolf, tørrerum til rotøj, så man fremover er fri for at tørre tøj i omklædningsrummene.
Ole, fitnessmaskine som den der blev skrottet. Den er der et stort behov for.
Kaj Jacobsen, 2 koldtvandshaner udenfor, med afløb i en brønd og ikke bare på fliserne.
Karsten Olesen, handicaptoilet samt elevator til 1. salen.
Bent Hald, det nye hus er 2 fag større end det gamle. Hvordan får man mere gavn af 1. salen, evt.
med skydedøre, så der kan åbnes efter behov.
Mogens Andreasen, lave et udvalg på tværs af afdelingerne, som kan hjælpe bestyrelsen med at
vurdere indkomne forslag vedr. huset.
Mellem de to nye bådhaller laves et isoleret værksted med god adgang. Dermed bliver det
projekterede nye værksted frigivet, og kunne anvendes til fitnessrum og familerum, så børnefamilier
kan komme i OR.

Ole Jakobsen, vi bør have en hjertestarter, som kan betjenes af alle.
Bent Hald, kontingent bør indrettes, så der er råd til rigtig rengøring, ellers vil vores nye hus hurtigt

Referat fra Sen-møde 16.01.2017
komme til at ligne
Mogens Andreasen, ”onsdagshold” til rengøring.
Karin, indkaldelse til arbejdsweekend.
Kaj Jacobsen, foreslår ordentlige garderobeforhold på 1 .salen.
Jens O., trappe til førstesalen kunne være en slags riste , så er man da fri for at feje trappetrin.
Finn Hansen, møbler i opholdsrum på 1. salen skal være nye, og ikke de sædvanlige gamle
”arvestykker”.
Poul Bent, undervisningslokale skal indrettes med masser af stik til el og IT, elektrikerrør til
overflod skal trækkes nu i forbindelse med byggeriet.
Ingolf, portene bør ikke være hej seporte, men derimod skydeporte, det sparer plads i bådehallen.
Frank og Erik Hoffmann, forberedelse til solceller på det nye hus, rør bør trækkes.
Huske at lave strøm til hytterne.
Referent: Busser

