Bestyrelsesmøde 4. oktober 2017
Deltager
Jørgen Steen Olsen
Jørn Wennerstrøm
Michael Vindige Sørensen
Elisabeth Kaalund Keller
Anna Kirstine Lund
Esben Friis Rusbjerg
Johnny Rusbjerg (suppleant for Esben)
Johnny Bo Andersen Vikkelsøe

JSO
JW
MS
EK
AL
ER
JR
JB

Deltog

Mødepligt

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

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 (Johnny Friis Rusbjerg suppleant for Esben)
Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
Ekstraordinær konstituering:
Grundet Esben Friis Rusbjerg er i Norge som led i hans studium. Derfor indtræder Johnny Friis Rusbjerg som
Suppleant jf §8 Generalforsamling, ”Bestyrelsen er selvsupplerende med op til 2 medlemmer ind til
næste generalforsamling”.

MVS

1. Bordet rundt
Kort orientering om hvad der ske i klubben
JR/JB: Laver oplæg for at få flere med i samarbejdet med skolerne i Odense. De vil have en fuldtidsansat
som mellemmand mellem skole og klub. (Kombi ansættelse)
JR/JB
JR: Søhusskole, Stige skole mm. har meldt interesse i et samarbejde.
JB: 1500 kr. for en eftermiddag i OR for instruktion af en skoleklasse (skt. Hans skole)
JB
JR: Døren i herre omklædningen skal skiftes (alle lokalerne (der ikke er nye) trænger til et løft.
JR: Et skraldespandssystem ønskes så tingene passer samme, låget sidder fast.
Der tænkes over om dette skal kører hen over rengøringsfirmaet.
JR: Bådplacering under klubhuset er ikke hensigtsmæssigt, da det er svært at få outriggere ud uden at få
Ondt i ryggen. En løsning er at flytte inriggerne rundt, og måske gennemtænke et system med inriggere i lag
Inspiration: Lyngby dame roklub.
JR: Hjemmelavede ting skal stadig laves ordentligt og ikke ligne sjusk. Alt der laves nu skal være permanent.
Der bruges for mange ressource (tid og penge) på ting der ikke laves ordentligt.
JR: Klubben skal være et røgfrit område. Bestyrelsen støtter dette og der arbejdes frem mod hvordan.
JB: Årshjulet skal i gang og skal holdes opdateret.
JB: Der skal findes et fælles spor til hvilke arrangementer der fremover skal være i klubben.
Nu er der et klubhus, hvad skal det bruges til?
Visions seminar skal på benene og afholdes. En ordstyrer udefra anbefales. Sidste weekend i november
(d. 25-26) i Jørgensø.
JB finder ordstyrer
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JB: Nøglesystemet er oppe at kører. De der ikke har fået nøgle endnu kan få en nøgle i et opsamlingsheat.
En dato for dette opsamlingsheat finde.
Det vedtages at der 30 min før hvert bestyrelses møde (1. onsdag i måneden) udleveres nøgler til nye
medlemmer.
JB: Den nye hjemmeside skal op at køre og der skal mere hånd i hanke med hvem der laver hvad på den.
Der skal ryddes op i alle de ting der ligger på den gamle og skæres ned på hvad der skal op på den nye.

JB og JR

2. Økonomi
JB: Det nye regnskabssystem er snart oppe at kører og vi er med i skyldige betalinger.
Forventer at inden oktober er alle egenbetalinger fra kaproerne samt andreklubber der har været
tilknyttet KCO. at være betalt.
Vi mangler kr. 50.000 fra Udvikling FYN. til KCO og forventer de er i hus inden længe

JB

3. Forsikring
JB: Der er kommet kr. 410.000,00 fra forsikringen grundet arbejdspladsomkostninger.

4. Byggeri
JB: Fejl og mangler skal rapporteres til JB og der må ikke bygges/repareres på noget af det nye grundet
garantien. Hele bestyrelsen holder fingeren på pulsen om hvad der er af fejl og mangler.
Lys med sensor ved hovedindgangen + wall of fame (udendørs)

5. Vedligeholdelse
Karsten kommer og præsentere parkeringsplads ide.
Forslaget går på at sætte system på parkeringsforholdene foran motionsrummet, på gruset.
Løsningsforslaget går på at et rækværk sættes op for at indikere hvor bilerne må holde så det bliver klar at
der holdes 3 rækker.
Et andet forslag er at lave flise markering i grusset (støbt) for at parkeringspladsen forbliver fleksibel.
Bestyrelsen anbefaler at folk tager cyklen, får sig nogle mindre biler og parkerer ordentligt.
Bommen er blevet påkørt og dette indberettes til kommunen.
Traileren flyttes så der frigøres mere plads, samt hækken trimmes helt op til hegnet.
Alternativt ligges der net ud på græsset hvor det midlertidige telt står nu.
Det skal noteres at det er fuldt lovligt at parkere langs kanalen.
Der bliver opsat markeringer men bestyrelsen opfordre til at folk parkere pænt of ordentligt.
Karsten har desuden også indkøbt plæneklipper og denne har succesfuldt været i brug for første gang
En ekstra bum er blevet forespurgt ved kommunen for at få lukket af i begge ender af stigen foran klubben
Skiltning om fiskeri forbud mm. på broen skal sættes op igen. Der arbejdes på sagen.

JSO

MVS og JB
MVS

Der skal fremadrettet laves en plan for drift og vedligeholdes der skal styres af en evt. husforvalter.
(vælges til GF?) Der er hængepartier overalt i klubben men mangler struktur i vedligeholdelsen.
En prioriteringsliste eksistere allerede nede i værkstedet og skal opdateret løbende i et excel-ark, og
Gemmes i bestyrelsens dropbox.
Klubbens Redningsveste skal afprøves. Privat virksomhed/leverandør tester kun de røde veste mod et beløb.
Hvis vi bruger private virksomheder/leverandører skal der spørges til en rabat eller om de vil sponsorere
klubben mod udførelse af arbejde for klubben.

JSO

Johnny Rusbjerg vil tage sig af kaproernes redningsveste.

JR
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Kalender
Klubbens kalender opdateres løbende
En online kalender sættes i værk som kan synkroniseres med den private kalender

MVS
JR

løbende

EKK

Bestiller (antal: d. 9)

6. Standerstrygnings festen
Start kl. 13:00, med klubkaproning v. JR. Holdene bestemmes af et udvalg (JR). (2 åres inrigger)
Dernæst stryges standeren, kaffen og kagen bringes frem, vinderen kåres.
Reception og hyldest af mesterskabsmedaljetagere. (én buket pr medalje)
Aftensmad derefter. Fest til den lyse morgen. (Festudvalget styrer dette)

7. Fundraisings udvalget
Kontakt i bestyrelsen MVS
Løbende orientering om hvad de søger

8. EVT.
Brug af klubbens lokaler i forbindelse med private arrangementer. Det er kun klubbens medlemmer der kan
låne klubbens lokaler mod et beløb. Dog kan vigtige samarbejdspartner som kommunen, DFfR, sponsorer
samt andre interessenter som støtter klubben med resurser ligeledes låne klubbens lokaler.
Pris for lån af klubben er kr. 2500.00 + kr. 1000,00 til efterfølgende rengøring.
JR. Laver et oplæg til beskrivelse af låne klubben.
Eksekvering på salg af træ-fireinrigger.
køb af nye både til motion/turafdelingen. JSO undersøger hvad inrigger af fiber koster.

JSO

Aktivitetstid+er for vintersæson 2017-2018 for de enkelte udvalg / afd. Drøftes og planlægges´

Alle

Der skal arbejdes på beskrivelse af ”Klubbens Håndbog”, Eks. Skal håndbogen indeholde:
Husordenen, lokalers stand, priser for klub arrangementer og drikkelse, Både leje og leje af trailer.
De respektive afdelinger skal finde medlemmer til udvalg for forslag til en evt. udvidelse af bygningen for
et fitness lokale.

Næste møde 1. november kl. 19.30
Sted: Kanalvej 160, 5000 Odense C
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