Bestyrelsesmøde Den 6. December 2017
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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: Anne Kirstine Lund
Universitetsroning: Elisabeth Kaalund Keller
Ungdom: Esben Friis Rusbjerg (Johnny Friis Rusbjerg suppleant for Esbe n)
Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
Ekstraordinær konstituering:
Grundet Esben Friis Rusbjerg er i Norge som led i hans studium. Derfor indtræder Johnny Friis Rusbjerg som
Suppleant jf §8 Generalforsamling, ”Bestyrelsen er selvsupplerende med op til 2 medlemmer ind til
næste generalforsamling”.
Camilla Roed Hollesen er med for at se hvordan bestyrelsesmøder bliver afholdt og for at bliver præsenteret
For de andre bestyrelsesmedlemmer. Hun vil fungere som subliant for EK, da hun skal til at skrive Bachelor.
Grundet sygdom har Anne Kirstine Lund trukket sig, og Nick Larsen er trådt til som repræsentant for
motion og langtur

1. Bordet rundt
Kort orientering om hvad der ske i klubben
JR: Dørene til herreomklædningen og træningsrummet skal skiftes. Døren til dame omklædning skal r
epareres.
JR: Fremlægger betingelser for leje af lokaler. Det bliver muligt at bruge klubbens lokaler til private
feste/arrangementer hvis man har lavet et støttemedlemskab.
EK: Unironing har været i Cambridge for at slå englændere. Dette var en succes, og Kings College er
nviteret til Odense Lang distance. Der arbejdes på at skaffe en 8’er til dem.

2. Økonomi
JB: Der ved at være styr på det nye program. Udlæg kan fås tilbage hvis bilag/bon sendes med reg., konto nr,

MVS
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Navn og hvad pengene skal bruges til, til odenseroklub@e-scan.dk . Dette er til fx udlæg v. kursus
weekender o.lign.
Der bliver lavet nogle faste indkøbspartnere, så frakturer kun bliver sendt pr. mail til klubben, og så der
kun er får i klubben der kan købe ind for klubben.

JR

3. Forsikring
JB: Det er opgjort, der kommer ikke flere penge.

4. Byggeri
JB: Der skal laves el syns rapport, for at finde fejl og mangler.
Bjælkerne under altanen er underdimensioneret.
Fejl og mangler skal stadig rapporteres. Der må IKKE laves noget på bygningen. Hvis nogen fikser noget på
Den nye bygning ryger garantien.

5. Vedligeholdelse
JR er ved at hente tilbud til ventilation, det er at foretrække at det skal have kapacitet til både
ergo- og styrke rummet
Bruserne er ukampdygtige, så nye bruserhoveder er ønsker
Lyset i dameomklædning tænder ikke når man går ind. Skal rettes.
Billeder og lignende skal ikke bare hænges op.
Det skal være sammenhængende med resten af klubbens billeder/rammer.

EK

MVS

6. Kalender

7. Fundraisings udvalget
Kontakt i bestyrelsen MVS
Løbende orientering om hvad de søger

8. EVT.
Et nytårsskriv fra alle skal være klar til nytår så et fælles brev kan sendes ud.
Eksekvering på salg af træ-fireinrigger.
køb af nye både til motion/turafdelingen. JSO undersøger hvad inrigger af fiber koster.

JSO

Aktivitetstider for vintersæson 2017-2018 for de enkelte udvalg / afd. Drøftes og planlægges´

Alle

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.
En drejebog for kommende bestyrelsesmedlemmer, der går det nemt at lave generationsskifte i bestyrelsen
Hjemmesiden: Nils og Camilla arbejder på den. Der mangler stadig en del på den, men en deadline er
nødvendig.
Den nye hjemmeside skal være færdig så hurtigt som muligt, da klubben er begyndt at betale til den og
stadig betaler til den gamle. 1
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Næste møde 3. januar kl. 19.30
Sted: Kanalvej 160, 5000 Odense C
Dagsorden
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Bordet rundt
Økonomi
Forsikring
Byggeri
Kalender
Indvielse / indflytning i det nye klubhus
Fundraisings Udvalget
Evt.

