Referat bestyrelsesmøde 23. januar 2014
Tilstede: Jette Larssen, Susanne Refsgaard, Leif Hansen, Ole Larsen, Carsten Utzon,
Morten Larsen (referent). Afbud: Peter Hyldeborg

Gennemgang af det godkendte regnskab 2012 efter ønske fra Peter Lunøe. Specielt KCO-regnskab side 9.
Carsten og Leif redegjorde for detaljerne. Baggrunden for ønsket lå i at Peter Lunøe har ønsker om at
udvikle nye tiltag indenfor ungdomsroning. Peter Lunøe accepterede gennemgangen.
Roklubbens lejekontrakt med havnen, har pr. nytår passeret en dato som jvf. en passus i lejekontrakten
betyder at klubbens lejemål af grunden hvorpå klubhuset ligger fra havnens side kan opsiges med
et kortere varsel end hidtil. Jette og Susanne udtrykte betænkelighed. Bestyrelsen vil løbende holde sig
orienteret om forholdene.
Nøgle bevilliges til Sara Nissen.
Arbejdsdagen i lørdags blev afholdt med syv deltagere. Et holdningsskift blandt klubbens medlemmer i
forhold til at bidrage til det frivillige arbejde er ønskeligt.
Standerhejsning afholdes på dagen, hvor klubben blev grundlagt 29. marts. Der planlægges frokost, kaffe
og kage. Frivillige søges stadig.
Bemanding af frivillige til Langdistancekaproning søges.
Km- og tur- program blev drøftet. Prisen er ikke 5000,- men 1740 om året. Programmet hedder rokort.dk.
Oprettelsen koster kr. 500,-. Alle i bestyrelsen kikker på programmet, som Susanne mailede rundt til
bestyrelsesmedlemmerne. Niels Rosschou har velvillig kikke på dette og andre programmer. Emnet tages
op igen på næste bestyrelsesmøde
ORV generalforsamlingen afholdes i XX. marts. Årets roer blev diskuteret.
Temadag afholdes i den 5. april.
Gymnastiksalen er færdiggjort. Mangler dog lige at blive vasket og ryddet op.
Fondsøgning: Odense Kommune har bevilliget kr. 200.000,- til indkøb af kaproningsbåde. Samtidig søges
der stadig flere fonde og sponsorer til køb af kaproningsbåde, som er nævnt på prioriteringslisten fra
tidligere bestyrelsesmøde i efteråret 2013.
Morten Larsen har søgt Fionia om kr. 31.500,- til ny singlesculler til ungdomsafdelingen.
Carsten sender kopi af tidligere afsendte ansøgninger til inspiration.

Klubben råder over en del både, som ikke er navngivet. Muligheden for at sælge bådenavne til firmaer
foreligger.
Frivillige søges til at forestå sponsorsalg.
Sleipner kasseres.
Jette Larssen foreslog på baggrund af en mail fra Michael Sørensen nogle initiativer således at der
fremover bliver plads til flere både. Der bør arbejdes på at få vogne til scullere og Edon-både. Flere
bådepladser i de nederste dele af alle bådestativer i den nye bådhal. Inriggere og gig-både skal ud af den
nye bådhal. 2-årers inriggere og gigbåde skal kan placeres på hylder. Initiativerne overvejes.
Sen-seniorerne har betalt finansiering kr. 10.000,- til kranen. Klubben betaler de resterende kr. 5.000,- som
mangler.
Teksten vedrørende sen-seniorerne på hjemmesiden rettes - 65 år rettes til 60 år.
Næste bestyrelsesmøde torsdag 13. februar 2014 klokken 19 - 21.

