Referat fra bestyrelsesmøde den 7. oktober 2015.
Til stede: Carsten, Jørn, Morten, Johnny Bo, Leif, Lars, Jørgen Steen, Erik Gork, Hanne (referent)
Afbud fra: Susanne
Nøgleansøgninger
Ansøgninger fra fire medlemmer:
1. Karsten Olesen
2. Flemming Elnegaard
3. Gert Rosenkvist
4. Sebastian Terp.
Nøglerne er bevilget til medlemmerne. Depositum er 200 kr.
Spiritusbevilling
Klubbens spiritusbevilling udløber den 27/11 2015 og derfor søges om fornyelse ved Bevillingsnævnet.
Bevillingen gælder som udgangspunkt for otte år af gangen. Carsten indsender skrivelse.
Mobilpay
Klubben får mobilpay, så alle nemt kan betale for kaffe, øl, sodavand mv.
Nummeret sættes op ved kaffemaskinen i HK klublokalet.
Nils Rosschou er tovholder.
Vinterprogram.
Vinterroningstilladelse kan søges hos Johnny Bo, som vurderer hvorvidt tilladelsen kan bevilges. Johnny laver
liste over, hvem der får vinterroningstilladelse.
Ergometerrum:
Kaproerne: mandag- fredag 15.30 – 19.30. Tirsdag og torsdag dog færdige til kl. 19.
Lørdag og søndag kl. 9 – 13 samt kl. 14 – 17.
8GP/motionsroning: Tirsdag og torsdag kl. 19 – 20.
Sen-senior: Mandag og torsdag kl. 8 -10.
Gymnastik: Mandag kl. 18-20 er der gymnastik i salen på Åløkkeskolen. Er der nogen som har lyst til at stå
for ”ro-gymnastik” er instruktør tjansen ledig.
Kalender i det kommende år.
Kalender for det kommende år er lavet ud fra det vi kender nu og er lagt i kalenderen på hjemmesiden. KCO
datoer for samlinger mv. er ved at blive lavet.
Standerstrygning
Der er standerstrygning den 31. oktober 2015 kl. 13.30. I år bliver der ikke arrangeret klubkaproning eller
standerstrygningsfest om aftenen.
DM
I weekenden den 3.-4. oktober 2015 blev der afholdt DM på Brabrand Sø. Odense Roklub klarede sig flot
med mange top placeringer. Stort tillykke til roere og trænere.

Opfølgning på situationen efter branden
Underforsikring
Klubben har løsøre forsikring for 6,4 mio. kr., men har opgjort løsøre værdier for ca. 7,5 mio. kr.
Fire 2-årers inriggere forventes at kunne reddes. Alle andre både er ødelagt ved branden.
Næste skridt i forhold til forsikringen er, at listen med løsøre skal gennemgås igen og det markeres, hvad der
har klaret branden og hvad der er ødelagt.
Det forventes at kunne holde møde med taksator i starten af uge 43.
Klubhuset
Endelig beslutning fra forsikring ift klubhuset afventer.
Sponsorudvalg
Johnny samler et sponsorudvalg.
Lånte lokaler
Der laves værksted i det lille rum med skydedør i HK lokalerne. Den store hal, hvor der nu står inriggere,
skal ryddes til 1. januar.
Lånte både
De både vi ikke skal bruge hen over vinteren og de både, vi ikke kan låne til næste år, leveres tilbage til de
klubber vi har lånt dem af, så de ikke står i Odense hen over vinteren.
Gavegiro (mulighed for at fratrække tilskud til klubben)
Hvis nogen har lyst til at donere et beløb til Odense Roklub på mellem 500 – 15.000 kr. kan det trækkes fra i
skat. Det skal gå via DFfR. Carsten kan kontaktes.
Diverse
Intet

Næste møde er onsdag den 11. november kl. 19

