Medlemsmøde 25. oktober 2016

Dagsorden:
 Velkomst
 Status på nyt klubhus
 Klubbens aktiviteter
 Regnskab
 Standerstrygning
 Hvem har bokse i klubben
 Evt.
 Velkomst v. Formand Michael Sørensen

 Status på nyt klubhus
- Plan A med få ændringer i forhold til de oprindelige planer:
o Kontrakt til byggeri er underskrevet. 5,3 mio. plus moms.
o Tidsrammen: byggeriet starter nu, dog med øje for forsinkelser grundet vejret.
 Estimeret færdig maj 2017
 Byggeriet er opdelt i 3 faser:
• Bådehus
• Klubhus
• Mellemgang mellem klubhus og omklædning
o Ingen penge fra første søgte fond. Dog er vi blevet skubbet videre til en anden
fond.
o Egen levering af forskelligt armatur, køkken, o. lign. til klubhuset har skåret
udgifterne ned fra 6,3 til 5,3 millioner kr. plus moms.
 Fundamentet beholdes og der bygges ovenpå.
o Der skal søges fonde til løs øre bl.a. v. Odense kommune til renovering af
bestående bygning.
 Løs øre: ”alt inventar der ryger ud når man vender klubben på hovedet”Inklusiv klaver.
 Fynbo Fonden: borde og stole kan søges her.
o 3,5 mio. kr. inkl. moms er brugt på både. (som er korrekt forsikret)
 Senseniorerne vil gerne have flere inriggere og gigbåde. De sender en
ønskeliste til bestyrelsen.
o Forsikringen betaler i øjeblikket leje af HK lokale, bådtelt leje og container leje.

 Klubbens aktiviteter v.
o Universitetsroning v. Elisabeth.
 Rekrutering fortsætter – indtil videre er der 20-40 universitetsroere
inkl. de nye.
 Fond til Uni roning undersøges.
o Motionisterne v. Anne
 Mål: flere til ro vagten
 Arbejder på at få facebook siden opdateret. (reklame)
 ”Roningens dag” i foråret 2017, kom og prøv at ro.
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 Nytænkning når det kommer til nye roere. Hvordan hverver vi.
 Ergometer spinning – det nye sort
Ungdomsroning v. Jan
 6-7 unge der kommer hver mandag og onsdag.
 Edon bådene er en succes
Tirsdagsholdet og Jørgensø v.
 Sommerhuset Jørgensø: udvendigt er holdt vedlige men indenfor
trænger til en kærlig hånd.
 Tirsdagsholdets aktiviteter:
• Reparationer af bådene
o Uniholdet vil gerne have folk i lære
o Der efterspørges
• Indretning af nyt bådehus
Senseniorerne v. Lars
 Sangbog til klubben v. Inger
• Er trykt og ligger 75 eksemplarer. Sangbogen bliver medbragt til
standerstrygningsfesten. Senseniorerne er ansvarlig.
Kaproning v. Johnny Bo
 KCO har fået roere igennem til et potentielt OL hold.

 Regnskab v. Kasser Flemming Bach
o
 Standerstrygning
o
 Hvem har bokse i klubben
o
 Evt.

Medlemmernes ønskeliste:
 Bådprioriteringsliste
 Ekstra dør til bådehuset ved siden af portene
 400 V udtag til værkstedet (ønske)
 Smæk lås / automatiklås / briklåse

