Referat 6. maj 2014 Odense Roklub bestyrelsesmøde
Carsten Utzon, Ole Larsen, Peter Friederichsen, Leif Hansen, Susanne
Refsgaard, Morten Larsen (referent). Afbud: Peter Hyldeborg
Gæst: Nils Rosschou
Outriggerskolen i Nordborg har anmodet om lån både og trailer af
Odense Roklub 5. – 12. juli 2014. Rimfaxe (4X) og Skirner (4X) tilbydes.
Samarbejdet med universitet: Der arbejdes fortsat på at etablere et samarbejde.
Havnekulturfestivallen 30. juni – 1. juli: Odense Roklub deltager.
Dyrskuet 13. – 15. juni: Carsten organiserer
Jubilæumsfesten: 14. juni. Bådedåb 18.00 - fest klokken 18.30: Morten organiser i samarbejde
med sen-seniorerne.
Torsdag 19. juni klokken 09.30 : Kongeskibet passerer.
"Rejse-årer-arrangement" forsøges gennemført.
Oprydning og rengøring blandt medlemmerne indskærpes. Tøj skal tagesmed hjem, når man er
færdig med træning. Peter Friederichsen drøfter emnet med kaproerne.
Nils efterlyser mere synlig oplysning om aktiviteter i klubben - langture mv. Kan hjemmesides
gøres mere spændende/aktuel? Carsten vil forsøge at lave et månedsbrev i samarbejde
med bestyrelsen. Nils’ Doodle til rovagten ser ud til at have en god effekt.
Nils Rosschou anførte at der er behov for flere instruktører. Der gøres forsøg på at rekruttere flere.
Han er optimistisk. Flere sociale tiltag blev drøftet.
Arne Israelsen vil gerne justere vedtægterne. Han fremsætter forslag.
Der vil opstå pladsmangel i hallen: Flere både undervejs. Det undersøges hvilke både, vi kan
undvære.
Carsten og Morten orienterede om drøftelserne omkring skolesamarbejdet med Søhusskolen og
Sankt Hans Skolen. Der holdes fortsat møder med skolerne i nær fremtid.
Ole Larsen orienterede omkring senseniorernea tilbud om hjælp ved diverse arrangementer. Dog
skal der først arrangeres møde med Carsten, hvor rammer defineres og accepteres inden
igangsættelse.

Peter F, Morten, Carsten og Susanne var efterfølgende i bådhallen, det ser ud som om at hvis
enkelte både bytter plads og en kasseres, kan der skabes plads til yderligere to inriggere.

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag 11. juni klokken 19.00

