Bestyrelsesmøde Odense Roklub 20. maj 2015
Deltagere: Carsten, Leif, Morten, Susanne, Johnny Bo, Hanne
Afbud: Jørn, Lars
Referent: Hanne
_______________________________________________________________________________________

Dagsorden:
1. Peter Friedrichsens båd + fond
2. Digital tavle
3. Anmodning om beløb til køb af regattaudstyr til kaproerne (Jun A, B, C, U19)
4. Fremtidige DFfR kurser i OR
5. Kommende arrangementer med OR deltagelse
6. Rekruttering af medlemmer
7. Gulv i ergometerrum
8. Salg af den lille bådtrailer
9. Regninger vedr. trailer
10. Strategipapir/talentudvikling TCO/KCO 2015
11. Bedre samarbejde på tværs af klubben (jvf. Generalorsamlingsbeslutningen)
12. Gældsbrev fra Odense Kommune vedr. roklubbens lokaler
13. Robaner ved Stige Ø
14. Konstituering af de sidste opgaver i bestyrelsen
15. Sponsorgruppe
16. Forsikring af både
17. Kommende bestyrelsesmøder
_____________________________________________________________________________________________

Referat
1. Peter Friedrichsens båd + fond.
Grundet personlige årsager har Peter Friedrichsen tilbudt klubben at købe hans 1x (Peter ønsker, at båden skal hedde
PLAF.) Peter vil gerne stifte en fond, hvor den kaproer der har indskrevet sig med flest kilometer i statistikken, får tildelt
en præmie på et beskedent beløb.

Bestyrelsen er positiv over for ideen, men de nærmere retningslinjer omkring det skal uddybes nærmere. Carsten laver
et udkast i samarbejde med Peter, som foreligges bestyrelsen.
2. Digital tavle
Klubben har fået en hvid digital tavle fra Peter Friedrichsen. Tavlen er til kursusbrug.
3. Anmodning om beløb til køb af regattaudstyr til kaproerne (Jun A, B, C, U19)
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning på vegne af forældregruppen omkring junior A, B, C, U19 gruppen. Der
ansøges om midler til indkøb af regattaudstyr.
Det er aftalt, at koordinatoren for KCO søger om eksterne midler til dækning af køb af regattaudstyr. Sponsorudvalget
arbejder også med ansøgningen
4. Fremtidige DFfR kurser i OR
Bestyrelsen får årligt henvendelse fra DFfR ift afholdelse af kurser i OR. Afholdelse af kurser i OR bidrager til klubbens
økonomi, og det vil derfor være godt, om OR kan tage opgaven. Udfordringen er at få flere af klubbens medlemmer til
at bidrage, så opgaven ikke varetages af de samme få.
Bestyrelsen er enige i, at det er vigtigt at prøve at fastholde kursusaktivitet, for at bidrage til klubbens økonomi. Det er
også vigtigt, at der er en god planlægning, så folk ved, hvornår der er kursus og hvornår der er brug for deres hjælp.
Der vil være godt, om der kunne være en køkkenansvarlig som havde lyst til at have ansvaret for at koordinere
kursusweekenderne (interesserede er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen). Kursuskalenderen med forslag til
kursusweekender tilsendes formanden fra DFfR. Weekenderne koordineres med KCO. Datoer for kursusweekender for
det kommende år kommer på bestyrelsesmødet i august, hvor bemanding af weekenderne drøftes.
5. Kommende arrangementer med OR deltagelse.
Havnekulturfestival den 29.-31. maj 2015:
OR deltager lørdag og søndag. En del af broen sejles ind til havnen, dette er koordineret med KCO. Et par inriggere roes
ind, og der vil også være nogle ergometre. Morten og Carsten er fast bemanding på festivalen, andre er også meget
velkomne til at deltage. (Interesserede kan henvende sig til Carsten).
Det Fynske Dyrskue den 12.-14. juni 2015:
OR er tilmeldt. Telt stilles op med 12 ergometre. Der søges frivillige til om fredagen. (Carsten er tovholder)
Sct. Hans den 23. juni 2015:
Sct. Hans aften ved Jørgensø (Carsten arrangerer).
Tinderbox Festival den 26.-28. juni 2015:
Der er mulighed for overnatning i OR for medlemmer af danske roklubber. (Carsten koordinerer).
Fjordens Dag den 13. september 2015:
OR er tilmeldt.
Standerstrygningsfest 31. oktober2015:
Kaproere arrangerer (Johnny Bo er tovholder)
Årets Sportsnavn januar 2016:
Johnny Bo koordinerer.
6. Rekruttering af medlemmer
Der er forholdsvis få tilmeldte til årets første kaninweekend, hvilket har været tendensen de senere år.
Bestyrelsen ønsker derfor at arbejde mere målrettet med rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer. Det være

ifm. målrettet ”hvervning” af medlemmer, fx omkring studiestart, informationsmateriale, overgang fra kanin til
”almindelig” roer.
Tidligere kaproere har tilkendegivet interesse for at hjælpe med at træne i motionsafdelingen. Der inviteres til møde
omkring træning og udvikling i motionsafdelingen. (Hanne inviterer og koordinerer).
7. Gulv i ergometerrum
Der er konstateret rådskade i ergometerrummet. Forsikringen er kontaktet og Tryg vil delvist betale for skaden. Det
Tryg vil betale rækker til en løsning (minus ca. 5000) som hedder:
- Fjernelse af eksisterende gulv
- Fjernelse af de høje gulvfliser således at hele gulvet bliver i niveau
- Opfyldning af bassin med stampet grus
- Isolerende flamingopladder
- Et jævnt cementlag
- Påsætning af holdere til ergometrene
Klubbens økonomi rækker ikke til at lægge et egentlig gulv over cementen på nuværende tidspunkt, da det vil give en
merpris på ca. 40.000,- kr.
Kruse Dania er kontaktet mhp udarbejdelse af tilbud. Efter drøftelse og beslutning omkring tilbud igangsættes
arbejdet. Ergometrene flyttes ovenpå, mens arbejdet pågår. Hvis klubben efterfølgende ønsker et gulv i
ergometerrummet, vil økonomien til dette søges ved Odense Kommunes 2/1 pulje i 2016 (i 2015 har klubben fået
vinduer fra puljen).
Denne løsning vil betyde, at der i en kortere eller længere periode vil være cementgulv i ergometerrummet.
8. Salg af den lille bådtrailer.
Traileren blev købt til den færøske båd, men der er ikke længere brug for traileren. Traileren sættes til salg (Carsten er
ansvarlig).
9. Regninger vedr. trailerne.
Der har været forskellige reparationer ifm traileren, men den er nu klar til sæsonen. Har traileren været lånt, og er der
sket skade, skal bestyrelsen straks orienteres om dette.
10. Strategipapir/talentudvikling TCO/KCO 2015.
TCO/KCO har udarbejdet en strategi for talentudvikling i TCO/KCO. Grundlaget for strategien er Odense Roklubs
mission og vision samt ”Kraftcenterbeskrivelse 2013”.
Bestyrelsen har drøftet strategien og er enige om, at det er vigtigt, som beskrevet i strategien, at grundlaget for
strategien er klubbens mission og vision.
Bestyrelsen foreslår, at der i strategien tilføjes et kort afsnit om økonomi, hvoraf det fremgår at aktiviteten er underlagt
klubbens og KCOs økonomi. (Johnny koordinerer med TCO/KCO).
11. Bedre samarbejde på tværs af klubben (jvf. Generalforsamlingsbeslutningen).
Af generalforsamlingen fremgik det, at der til tider har været en uheldig omgangstone i klubben. Der skal generelt
være bedre kommunikation i klubben og bestyrelsen opfordrer til, at alle er opmærksomme på og tænker på dette.
Funktionsbeskrivelserne for klubbens funktioner bør opdateres og ligeledes skal bestyrelsen have udarbejdet et nyt
forslag til organisationsdiagram. (Carsten er tovholder, dvs. sender materiale til bestyrelsen og foreslår dato til møde
omkring dette).
12. Gældsbrev fra Odense Kommune vedr. roklubbens lokaler
Roklubben har søgt om og fået gældsfritagelse. På generalforsamlingen var der kritik af, at generalforsamlingen ikke
var inddraget i beslutningen.

Af referater fra generalforsamlinger i 2013 og 2014 fremgår det, at generalforsamlingen er orienteret om forløbet, da
det har indgået i bestyrelsens beretninger, som er godkendt på generalforsamlingerne.
Bestyrelsen gør ikke mere ved sagen.

13. Robaner ved Stige Ø.
Henvendelse fra den Selvejende Institution Søsportcenter Stige Ø vedr. videreførelse af projektet om
søsportcenter/rostadion ved Stige Ø. Odense Roklub tror ikke nok på ideen til, at vi prioriterer den, hvilket meddeles
Fynske Idrætsforbund.

14. Konstituering af de sidste opgaver i bestyrelsen.
Hanne – motionschef (outrigger)
Susanne – langturschef (inrigger)
Jørgens Steen - Bådudlån, trailer, materiel
Jørn Wennerstrøm – Jørgensø

15. ORs sponsorgruppe
På baggrund af henvendelse fra ORs sponsorgruppe ift input til, hvad der ønskes søgt midler til, har bestyrelsen
følgende prioriteringer:
M4X (kaproning)
Dameårer (scullerårer, pris: 7.500 kr. pr. sæt, 5-6 sæt ønskes)
Penge til kaproning (deltagelse til VM)
Edon sculler
Nyt ergometer (evt Row Perfect som er en ny type ergometer)
Gulv til ergometerrum (måske Odense Kommunes 2-1 pulje 2016)
16. Forsikring af både
Bådene er forsikret på trailer, men ikke på vandet. De dyreste både bør som minimum være forsikret konstant. (Johny
Bo undersøger mht forsikring).

17. Kommende bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder ligger den anden onsdag i måneden. Næste møde er onsdag den 10. juni.

