Bestyrelsesmøde den 7. december 2016
Deltager
Lars Munch
Jørn Wennerstrøm
Micheal
Elisabeth
Flemming (fraværende)
Anna Kirstine (fraværende)
Esben
Johnny
Dagsorden:
Ønsker ny plan for dagsorden efter nytår
Ønske liste generelt

3) Konstituerede
Status bådekøb (gledet ud – afvikles, ikke flere bådkøb før efter byggeri)

4)
Mogens og Jørgen Steen
Præsentere ny indretning af bådehal:
- kran til indreggere
- stativer til indreggere ( 3 lag i højden, dog for lavt til bådhuset)
- teknisk skole snart færdige
- tegninger af bådehal og af blik hallen forvises.
- Økonomi: materiale udgift på 25.000 i stativ materialer
- (nej tak) Hejseværk til ca. 5000 kr. til inreggerene (men det vil løfte nogle både.)
- der vil være plads til mellem 20 og 25 både. (alle inriggere undtaget en enkelt eller
to) – vi gemmer ikke både som vi ikke bruger
- Gigbåde: skal ligge med bunden i vejret på hylder.
- Træ konsoler bliver genbrugt.
- Penge til container skal bruges til stor dør til depotet. 90 bred dør.
- Alarmer på nogle rum
- Blade i tagrende – fælde de store træer bagved – græsset fortsættes hele vejen bagved.
- - det vedtages at træerne bagved skal fældes.
- - dog ikke de træer som er ved bænken hvor de gamle mænd (johnny bo) sidder og
slapper af
Ung nord: Tine og Rikke har lavet et godt stykke arbejde, kommunen betaler løn og
udgifter. Trailer m ergometer – kontrakt på det. (så de ikke bliver lånt ud til andre.

Kontakt til forsikring
6.872.000 + afregning af byggepladsomkostninger (elforbrug, vand osv )
325.300,- kr. + moms (kontrakt med arkitekterne – der har vi hentet en lille sum)
6,625 mio. = 5,5, mio. + moms
- vi har pengene ti køkken osv.
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Tillæg til fundamentet: 600.000 fordi de ødelage soklen.
Nyt gulv: smidt grus ud x 3, dug og sf sten. (rækkefølge uvist)
Værkstedet bliver m støbt gulv (behandle gulvet før noget kommer ind i rummet)
- proxi gulv belægning (JB har gode forbindelser til slibning og maling)
- ikke gulvvarme, men issoleret.
Pulje om nye vinder til ergo rummet (skydedørene) forstadspuljen.
- ”En fantastisk pulje” citat formand.
Årshjulet:
Ansøgninger til udvikling Fyn

Fundraising udvalget:
- skriv en ønskeliste:
nyt køkken (svanekøkkenet, HTH osv), lamper, indretning til bådhal, indretning af værksted,
Borde og stole (IKEA)
Sponsor tavle på huset, invitere sponsorene til næste års fest eller åbnings fest.
D. 21 januar Fyns idrætsdag (sportslørdag) fejring af mestre
Lejekontrakten vil vi gerne have (formanden)

Vinterroning: alle der har søgt, har godkendelse.
- svømmeprøve tages hver andet år startende fra jan. 2017
Mobil pay
- status q (swipp er done)

Ny kontakt person for kurser – Ulla

Komprimeret træner kursus: Esben og Elisabeth sendes afsted.

Nøgler: Man må gerne søge indtil der ikke er flere nøgler. 10 stk. tilbage.
Nøgle system: Nøglebrikker, hvilke døre skal der være brikker til. Låse er dyre (3-5000 kr.)

Evt.: Sports College Odense
5000 kr. til et projekt om sports college i Odense: Unge udefra skal komme og få en
studentereksamen, lærerplads, universitet osv. T.o.m 23 år.
- Gammelt gl. socialpædagog seminar i Bolbro, eller andre grunde. (bofællesskabs lign. )
Rejsegilde på huset:
- pølsevogn + indfange nogle gæster (fx formand for DFFR)
(kolde pølser og varme øl)

Odense Langdistance: indvigelse af klubhuset. (fredag d. 29 april skal færdig)
KU – udvalg om hvordan KU skal være fremadrettet (JB har meldt sig)
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