Bestyrelsesmøde Odense Roklub 10. juni 2015
Deltagere: Carsten, Leif, Morten, Susanne, Johnny Bo, Lars, Hanne
Afbud: Jørn
Referent: Hanne
__________________________________________________________________________________

Dagsorden
1. Breve/nøgleansøgninger mv.
2. Kursus datoer fra DFfR i det kommende år.
3. Udlån af både til DFfR ungdomslejr i Kerteminde.
4. Sponsorudvalget.
5. Nyt organisationsdiagram
6. Gulv i ergometerrum.
7. Forsikring af trailere.
8. Dyrskue.
9. Firmaarrangementer.
10. Skolesamarbejdet.
11. Suppleanter til bestyrelsen.
12. Maling af Jørgensøhytten
13. Diverse.

Referat

1. Breve/nøgleansøgninger
Ingen indkomne ansøgninger.
2. Kursus datoer fra DFfR i det kommende år
Johnny drøfter med forældrene for KCO/TCO om de vil påtage sig opgaven med at lave mad til en
del af de DFfR kurser, der afholdes i OR med henblik på at tjene penge til KCO/TCO.
3. Udlån af både til DFfR ungdomslejr i Kerteminde
DFfR vil gerne låne både i uge 28. Der udlånes følgende både:
2x Vili, 2x Urd, 4x Mac Albani, 4x Skirner - bådene udlånes i perioden 5.-12. juli. Carsten skriver i
rocomputeren at både er reserveret/udlånt i denne periode.
4. Sponsorudvalget
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 20. maj 2015 prioriteret en liste af ting, som vi gerne vil
have til klubben. Bestyrelsens liste koordineres med de ting som sponsorudvalget arbejder med.
Pt. er der udtaget fire juniorkaproere til U19WM i Rio, hvilket er rigtig flot. Det betyder dog også en
betydelig ikke budgetteret udgiftspost for OR. Derfor er opfordringen fra bestyrelsens side, at det
vil være godt, om sponsorudvalget prioriterer at søge midler til dette formål i de kommende

måneder.
Generelt i forhold til kontakt til alle udvalg gælder, at når et udvalg inviterer bestyrelsen til at
deltage i møde, er det det enkelte bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at besvare invitationen i
forhold til deltagelse eller afbud.
5. Organisationsdiagram for OR
Organisationsdiagram blev drøftet og bearbejdes videre med henblik på drøftelse og godkendelse
på mødet i august.
6. Gulv i ergometerrum
Der er indhentes pris fra et firma, og der kommer fra et andet firma i denne uge. Arbejdet
forventes igangsat i næste uge 25.
7. Forsikring af trailere
Begge vores bådtrailere er nu kaskoforsikret for skader på traileren, når der køres med OR både.
Derudover er der lavet en vejhjælpsforsikring, så man kan få hjælp, hvis man kører i stykker.
8. Det Fynske Dyrskue
Der sættes telt op torsdag. OR er tilsted fredag-søndag.
Fredag: Carsten, Tine, Susanne, Morten.
Lørdag og søndag: Carsten og Daniel. Alle er meget velkomne!
9. Firmaarrangementer
COWI arrangement den 17. juni og Sporty Forty arrangement senere i juni.
10. Skolesamarbejdet
Messe i Næsby den 9. juni vedr. valgfag. Odense Kommune bevilger 150.000 kr. til det projekt som
OR indgår i ifm valgfagene. Valgfagene kører fra oktober til marts. Efterfølgende tilbydes de unge
en måneds instruktion i roklubben.
11. Suppleanter til bestyrelsen
Er der nogen som har lyst til at være suppleant til bestyrelsen, er de meget velkomne til at
henvende sig til formanden.
12. Maling af Jørgensøhytten
Jørgensøhytten skal males hen over sommeren. Den males med Damson linolie i år, men på sigt
skal hytten males i en anden farve.
13. Diverse
Den store kaffemaskine har været i stykker, men bestyrelsen vurderer, at det vil være for dyrt at
reparere den i forhold til eksisterende løsning.

Næste møde er onsdag den 12. august 2015

