Referat bestyrelsesmøde 14. januar 2015
Til stede: Ole Larsen, Leif Hansen, Peter Hyldeborg, Peter Friedrichsen, Carsten
Utzon, Morten Larsen
Ikke tilstede: Susanne Refsgaard

Visioner/strategi mv. kaproning (kco/tco fremlægger et oplæg)
Johnny Rusbjerg og Henrik Thistrup Jørgensen orienterede om strategi for KCO/TCO i Odense.
• Punkterne omfattede i korte træk:
• Rekruttering - unge til klubben og kraftscenteret - Hvordan? Passiv og skoleregi?
• Udvikling på de enkelte alderstrin.
• Der er lavet en SWOT-analyse - herunder en interessent-analyse. Forældre-samarbejdet er
styrket.
• Udviklingstrappen for roerne blev gennemgået - fra begynder til eliteplan. Henrik Jørgensen
udtrykte ønsker om at indgå i et udviklingsarbejde som understøtter visionerne omkring
udvikling af kraftcenteret.
• Individuelle målsætninger sættes for roerne - fysiologisk, psykologisk osv.
• Støtte roerne i deres målsætninger. Der holdes mindst en gang om året samtaler med
roerne.
• Fastholdelse i forhold til blive atlet, træner eller i anden regi.
• Skadesforebyggelse: trænerne skal styrkes deres kompetencer og roerne skal lære at
forebygge skader. Et samarbejde er etableret med Odense Kommune.
• Focus på trænere og udvælgelse: relevante kompetencer og udvikling af disse.
• Kultur: Hvad er det for en kultur som præger klubben? Er der områder som skal styrkes
eller svækkes. Fx punktlighed, renlighed, orden, ansvarlighed, ambitiøshed,
selvstændighed, sikkerhed, hold-ånd, egoisme, mobning, vedholdenhed, klub-ånd, kvalitet,
valg af rigtige løsninger.

KCO regnskabet blev drøftet og afsluttes i januar 2015.
Et sponsorudvalg blev drøftet. Et sådant forsøges etableret.
Post - intet.
Udkastet til OR Regnskab 2014 blev diskuteret og gennemgået af Peter Friederichsen.

Fødevarestyrelsen har oplyst at har roklubben under 10 arrangementer årligt er der ikke behov for
kontrol.
Skotrender - bliver lavet af Phønix for kr. 4.000,-

Ergometerrum - der står vand under gulvet og råd er observeret. Klubben undersøger om
forsikringen vil dække. At fylde bassinet op med beton er en mulighed.

Sportslørdag 24. januar har roklubben en stand. Bemanding undersøges.
Korttursstyrmandskursus henvendelse fra Munkebo. Der er dialog med Niels Rosschou.
Generalforsamlingen afholdes den 26. marts
Årets roer blev drøftet
Den lille trailer er repareret for kr. 8.000,-. Der henstilles venligst at ønsker man at bruge traileren
retter man henvendelse til Jørgen Steen Olsen.
Skolesamarbejde blev drøftet.
Næste møde onsdag 18. februar klokken 19.00

