Referat bestyrelsesmøde 10. februar 2016
Til stede: Leif, Susanne, Morten, Carsten, Jørn, Johnny, Hanne (referent)
Afbud: Lars

Dagsorden:
Nøgleansøgning
Helmuth Jessen har ansøgt om nøgle. Nøgle bevilget.
Karl Peter Jensen får udleveret nøgle fra Leif.
Bådindkøb status.
På bestyrelsesmøde i efteråret blev det besluttet, hvilke både der skulle bestilles. Der er nu bestilt outriggere til
kaproning, motion og ungdom. De nye både forventes at komme til OR i marts/april.
Derudover har vi fået renoveret de reddede inriggere og modtaget 4 brugte inriggere som gave, samt bestilt 2 nye 4
årers inriggere ved hhv. Grejsdalen og Vejle Yachtværft, hvor 1 stk. leveres i 2016 og 1 stk. leveres i 2017.
Morten har købt 3 stk. brugte 1x.
Carsten undersøger pris ift. 4-årers gig fra Skælskør.
Johnny bestiller 5 stk. Edun både.
Alle bådindkøb – bådtype og beløb - skal sendes til Johnny som registrerer alt i samlet excel-ark, så der er samlet
overblik over alle nye både og årer.
Alle både og årer mærkes ved ankomst til OR.
Indkøb af Alden Dockside Unites
Ønske fra ungdomslederen om at indkøbe Aldon Dockside Unites (roskinner) som monteres på broen for at nybegyndere
kan øve rotaget i vandet. Skinnerne fjernes fra broen efter brug, så de er kun på broen, når de er i brug.
Der indkøbes to stk. Alden Dockside Unites.
Morten undersøger den samlede prise, dvs. varepris + leveringsomkostninger og orienterer bestyrelsen inden det
bestilles.
Indkøb af motorbåd
KCO ønsker indkøb af en Katamaran som træningsbåd. Båd, trailer, dækken koster 48.000 kr. inkl. moms. Motor er ikke
med i prisen. Der undersøges mulighed for sponsorat af motor. Båden vejer 160 kg.
Der bevilges 50.000 kr. til indkøb af båd under forudsætning af, der kan anskaffes sponsorat til motor, så den samlede
pris for båd og motor er 50.000 kr.
Johnny er ansvarlig for indkøb af katamaran og orienterer bestyrelsen ift. om det bevilgede beløb på 50.000 kr. til båd +
motor holder.
Fondssøgning
Status: Udvalget har udvalgt fem store fonde, som der vil ansøges hos. Næste møde i udvalget er 1/3-16. Materiale er
ved at blive udarbejdet og det forventes, at ansøgninger udsendes primo marts til fem store fonde.
Deltagelse i eksterne arrangementer.
Havnekulturfestival: Afholdes 27.-29. maj på havnen. Carsten melder tilbage til Odense Kommune, at OR gerne vil
deltage. Tovholdere til arrangementet mangler, så interesserede må meget gerne kontakte bestyrelsen.
Skoleidrættens Forårsfestival: April/maj på Odense Havn. Skolernes 8. klasser samles på havnen til idræt.
Dyrskue: Som udgangspunkt deltager OR ikke i 2016.
Fjordens Dag: Som udgangspunkt deltager OR ikke i 2016.

OR generalforsamling 31. marts 2016 – afholdes i HK kantine
Indkaldelse er under udarbejdelse.
Beretning – alle afdelinger skriver en beretning. Frist for at aflevere beretning er den 3. marts 2016 – sendes til Carsten.
Formanden genopstiller ikke.
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke: Susanne Refsgaard, Hanne R. Christiansen.
Interesserede kandidater til bestyrelsen, er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.
Drøftelse af årets roer.
Rengøring i klubben
Der er problemer med lugtgener fra herretoilettet. Carsten følger op ift. rengøring, at det bliver gjort to gange om ugen.
Johnny undersøger anden mulighed for rengøring.
Her og nu løsningen er, at der monteres hane med varmt vand ved herretoilettet. Tirsdagsholdet sørger for at det bliver
lavet.
Regnskab 2015
Udkast gennemgået og drøftet.
Projekt universitetsroning - status
Der er en fast gruppe på 8 studerende som træner ca. 5 gange om ugen, primært om morgenen. Roerne stillede op til
DM i ergometer og fik flotte placeringer.
Der arbejdes på samarbejde med SDU ift fælles projekt universitetsroning mellem SDU og OR. Der er udarbejdet
projektbeskrivelse, og Søren Gam er tovholder for projektet og koordinerer med Hanne. Der arbejdes på at få en træner
tilknyttet projektet, da det er afgørende for at projektet får succes og at roerne har lyst til at fortsætte.
KCO regnskab
Helga varetager ikke længere regnskab for KCO og der skal findes en person, som kan overtage opgaven. Der arbejdes
på en løsning blandt KCO trænerne.
Bilag til brug i regnskab
Der skal fremover være bedre og faste rammer omkring bilag:
– der skal afleveres originale bila
– er det ikke originale bilag skal det tydeligt specificeres, hvad der er udlæg for
– ved kørsel skal dato fremgå og hvorfra og hvortil man er kørt og hvad formålet var
– bilag afleveres snarest efter udlæg til kassereren

Ungdomsafdelingen.
Morten ønsker ikke at fortsætte som ungdomsleder.
Der er behov for tydeligere aftaler mellem ungdomsafdelingen og KCO ift. træning af ungdomsroere lørdag morgen.
Rotilbud Ung Nord
Samarbejde med Odense Kommune med tilbud til elever i ungdomsskolen, som hver mandag og onsdag eftermiddag fra
april – oktober kommer i klubben. Målgruppen er 5.-10. klasse. Venter afklaring på om der nok elever til holdet (12-14
personer) for at holdet oprettes. Forventes afklares primo april om der oprettes hold.
Der aflønnes for 2x60 timer.
Velholdt gig-4 incl. årer og vogn.
Mærke: Berlin Botsbau. Sælger: Nyborg Roklub. Prisidé kr. 45.000,OR har haft lånt en 4-årers gig fra Skælskør, som har været brugt en del. Carsten undersøger pris på denne, inden
Nyborg kontaktes med henblik på evt. køb af deres gig.

DFfR Hovedgeneralforsamling .
DFfR afholder generalforsamling den 12. marts 2016 i Middelfart. Johnny vil gerne deltage.

Midlertidige bådhal/telt
Behov for container til at opbevare nye årer. Johnny undersøger, om der kan lånes en container som kan stå ved siden af
bådteltet.
Midlertidig klublokale
Johnny undersøger med forsikring, om der kan bevilges inventar til midlertidige lokaler. Forældregruppen vil gerne
rengøre lokaler og gøre klar til påsketræningslejr.
Trailerne
Har man brugt en trailer, vil det være godt, om de parkeres hensigtsmæssigt dvs. ved siden af bådteltet.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 3. marts kl. 19 hos Lifa

