Referat Odense Roklub bestyrelsesmøde 13. februar 2014
Deltagere: Leif Hansen, Carsten Utzon, Johnny Rusbjerg (i stedet for Jette Larssen), Ole
Larsen, Susanne Refsgaard, Morten Larsen (Referent). Afbud Jette Larsen, Peter
Hyldeborg.
Kilometerprogram: Carsten viste programmet rokort.dk. Carsten drøfter med Niels Rosschou og Lars Skydt
om de administrative opgaver og de tekniske muligheder, som knytter sig til programmet. Vil enten Lars
eller Niels påtage sig disse opgaver? Beslutning tages derefter disse imellem. Susanne påtager sig gerne en
eventuel manuel medlemsvedligeholdelse.
Fondssøgning: Der mangler mandskab til at søge fonde. Morten sender Susanne ansøgningerne, som er
sendt. Behovet for motionsscullere er stort.
Langdistancekaproningen: Mulighederne for servering af mad blev drøftet. Tine Mogensen og Susanne
Ryborg kontaktes af Susanne Refsgaard med henblik på at få løst aftensmad.
Standerhejsning: Fest skal arrangeres, sponsorer m. fl. indbydes til båd-dåb og efterfølgende spisning.
Menu: Smørrebrød, 3 stk. kr. 50,-.. Tilmelding på hjemmesiden senest onsdag den 26. marts .
Sommerfesten: 15. juni - samme dag som broåbningen. Arrangører søges.
Generalforsamlingen: Indkaldelse og referater lægges på hjemmesiden fra de enkelte afdelinger.
Kandidater til bestyrelsen søges og opfordres.
Studenterroning: Bjarne Pedersen, Aalborg Roklub har taget initiativ og opfordret til at OR også gøres en
indsats. Niels Rosschou, Christian Benne og Peter Friederichsen forsøges sammenbragt i et team med
henblik på at få virkeliggjort projektet.
Siko: har henvendt sig med henblik på at kunne anvende Odense Roklub fredag 10.30 - 11.30 til ældre.
Administrationsarbejdet vil sandsynligvis blive omfattende. Der er en risiko for at Odense Roklub vil miste
tilskud fra Odense Kommune, hvis et sådan samarbejde indgås. Morten kontakter Preben Rasmussen igen
og drøfter udfordringerne. Den lette løsning er at indmelde dem på almindelige vilkår.
Verdensmesterskolen i Odense Roklub i sommerferien afholdes ikke. Vi vil kun koncentrere os om egne
roere.
Ejerslykkeskolens arrangementer søges gennemført af Morten og medhjælpere.
UCL-kurset til Morten betales kr. 7.800,Manglende navneskilte til både bestilles af Carsten.
Kørselstilskud til trailer: Der gives tilskud (kr. 1,- pr. kilometer) hvis turen er åben for alle medlemmer.

Sleipner, Odin, Røskva (4-årers inrigger), Phønix søges afsat til andre roklubber - men kasseres inden
standerhejsning.
Kranen: Forsøg i gang med løfteanordning.
Godkendte referaterudkast. Udkast til referat udsendestil bestyrelsens kommentering/godkendelse. Er der
ikke kommet kommentarer eller indsigelser senest 3 dage efter udsendelsen betragtes referatet som
godkendt og offentliggøres straks herefter på klubbens hjemmeside.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts kl. 19.00 (FLYTTET FRA DEN 20. MARTS)

