Bestyrelsesmøde 3. januar 2018
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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: Nick Hannibalsen Larsen
Universitetsroning: Elisabeth Kaalund Keller
Ungdom: Esben Friis Rusbjerg
Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
Ekstraordinær konstituering:
Grundet Anne Kirstine Lund har måtte trække sig på grund længere varende sygdom.
Derfor indtræder Nick Hannibalsen Larsen som suppleant for Anne Kirstine Lund
Elisabeth Kaalund Keller er hængt op med Bachelor indtræder Camilla Roed Hollesen som suppleant
Idet omfang det er nødvendigt
jf §8 Generalforsamling, ”Bestyrelsen er selvsupplerende med op til 2 medlemmer ind til
næste generalforsamling”.

1.Bordet rundt
Kort orientering om hvad der ske i klubben
Kommunikations Platformen på Facebook er oprettet. Facebook siden er endnu ikke koblet op på hjemmeSide.
Opkobling af Facebook til hjemmesiden udføres af CH. EK kontakter CH
Priser på ventilation er der indhentet 3.
Der har været afholdt møde med DRC ang. ny Kraftcenter ansøgning. Ansøgning behandles i DRC
Odense Kommune bidrager med 10.000,- kr. til WM deltagelse
Vi har modtaget 48.000,- kr. fra Ingeniør N.M Knudsens Fond til indkøb af både
Godt gået af Fonds og udvalget som har søgt fonden
Fonden til Rosportens Fremme har givet 19.000,- kr. til deltagelse ved International Regattaer
Johnny Rusbjerg som har lavet ansøgning til fonden
Spotslørdag er vi inviteret til at deltage i
Albani Fonden har bevilliget 103.000,- kr. til indkøb af båd
Vi har udfordringer med at post der afleveres i klubben ikke kommer frem
MVS har lavet et årshjul med aktiviteter. De ligges ind i dertil oprettet kalender (Johnny Rusbjerg)
Der er lavet aftale om afholdelse af 5 kurser for DFFR
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Lyngby Dame Roklub overnatter i hytter sidst weekend i januar mdr.
DFFR har stillet 2 både til rådighed til afprøvning
JW stopper i bestyrelsen til næste generalforsamling. Er i gang med at finde afløser
Tirsdagsholdet arbejder på at komme helt på plads med værksted og deres arbejdsplan
Bjørn og JW er i gang med at gennemgå motion-outrigger for småskader
Vi skal husk at lukke vinduer i ergometerrummet
Jan og ER er i gang med udarbejdelse af årskalender for Ungdomsroer
ER arbejder på nyt opslag til hjemmeside
Motion og Langtur Træner på forskellige tid. Der er lavet et program de træner efter
Motion og Langtur ønsker sig en Gigbåde
Der er arrangeret skitur for klubbens medlemmer
UNI-roer har været til Slide
Der er godt gang i fællesskabet mellem Motion og UNI-roerne
UNI-roerne skal til DM-indoor sidst i januar
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2.Økonomi
Der afholdes møde med Hallerup d.4. januar.
MVS & JB afholder møde omkring regnskabet i næste uge
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3.Forsikring
Er opgjort og afregnet
Forsikring har indkaldt til møde omkring vores Police så vi er tilstrækkelig
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4.Byggeri
Der har været afhold Elsyn og der er fremsendt rapport med mangler
I kraft af at der stadig er mangler ved byggeriet samt kvalitssikring ikke er afleveret nedskrives garantien
ikke.
Fejl og mangler skal STADIG rapporteres til JB og der må STADIG ikke bygges/repareres på noget
af det nye grundet garantien.
Der etableres lys over indgang samt 2 spot på skærmvæg. Budget 15.000
Færdiggørelse af tørrerum med El, gitterlåge, tørreskabe. Budget 30.000. kr
Der hentes priser ind på Etape 3 Byggeudvalget forslag er er bygning opføres som tidligere bygning
Dog med den ændring at den isoleres
En kommende Etape 4. Byggeudvalget oplæg er at bygningen placer ved siden af den nuværende
Omklædning / ergometerrum
Der afholdelse et medlemsmøde d. 31. januar 19.30 hvor der orienteres om oplæggene for etaperne
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5.Vedligeholdelse
Bruser skal repareres. Der indkøbes nye bruser inkl. Bl. Batteri til herre & Damer aftaler med TirsdagsHoldet at de skiftes
Lysene sensoren skal justeres så den tænder når man går ind i omklædning ved damer / herre
Lyssensor i Ergometerrum samt vægttræning justeres
Ophængning af billeder foretages ikke uden bestyrelsens godkendelse. MVS er ansvarlig i bestyrelsen
Hytter El- installation skal eftergås. Der indhentes priser på nye El-radiator. Der etableres aftræk i alle
Hytter. Maling af indvendige vægge i hytter. Der indkøbes nye madrasser. Der udarbejdes et budget for
Renoveringen
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6.Kalender
Klubbens kalender opdateres løbende
En online kalender sættes i værk som kan synkroniseres med den private kalender
Online kalender er oprette ioutlook.dk med mailadressen:OR_Bestyrelse@outlook.dk
Password: K@n@lVej160
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7.Fundraisings udvalget
Kontakt i bestyrelsen MVS
Løbende orientering om hvad de søger

8.Udvalg
Hver afdeling udarbejder liste med udvalgsmedlemmer seneste til næste bestyrelsesmøde
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9.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. Har lavet et oplæg til beskrivelse af låne klubben. Dette læses igennem.
Skrift for lån af klubben er godt og vil blive lagt op nuværende hjemmeside ER kontakt JR
Eksekvering på salg af træ-fireinrigger.
køb af nye både til motion/turafdelingen. JSO undersøger hvad inrigger af fiber koster.
Aktivitetstider for vintersæson 2018-2019 for de enkelte udvalg / afd. Drøftes og planlægges´
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.
Der indkøbs 20 nye måtter. Budget 6.000,- kr. ER kontakt Johnny Rusbjerg
Skrift sendes til alle i bestyrelsen. EK kontakter Niels medhenblik på at få det lagt op nuværende hjemmeSide
Hjemmeside Camilla og Niels er ansvarlig færdiggørelse. MVS / JV afhold møde med Camilla og Niels
Kommunikations Platformen på Facebook er oprettet. Facebook siden er endnu ikke koblet op på hjemmeSide.
Opkobling af Facebook til hjemmesiden udføres af CH. EK kontakter CH

Næste møde 7. februar kl. 19.30
Sted: Kanalvej 160, 5000 Odense C
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bordet rundt
Økonomi
Forsikring
Byggeri
Vedligeholdelse
Kalender
Fundraisings Udvalget
Evt.

JSO
Alle

ER

07022017

ER / EK 07022017
MVS / JB

CH

07022017

