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Dagsorden
Ansvarlig Deadline/status

Datoer for bestyrelsesmøder
Der afholdes bestyrelsesmøde første onsdag i hver mdr. kl. 19.30

Konstituerede Bestyrelsen
Formand: Michael Vindige Sørensen
Kasser: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
Sensenior: Jørgen Steen Olsen
Materiale / Hus: Jørn Wennerstrøm
Motion / Langtur: Anne Kirstine Lund
Universitetsroning: Elisabeth Kaalund Keller
Ungdom: Esben Friis Rusbjerg (Johnny Friis Rusbjerg suppleant for Esben)
Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
Ekstraordinær konstituering:
Grundet Esben Friis Rusbjerg er i Norge som led i hans studium indtræder Johnny Friis Rusbjerg som
Suppleant jf §8 Generalforsamling, ”Bestyrelsen er selvsupplerende med op til 2 medlemmer ind til
næste generalforsamling”.

MVS

1. Bordet rundt
Kort orientering om hvad der ske i klubben
JR/JB: der skal ses på ny rekruttering til ungdomsafdelingen.
JR: Stige skole har meldt interesse i et samarbejde.
JB: Vi skal have fat i alle de lokale skoler.
JR: ER har deltaget i Dansk Skoleidræt forårsfestival.
JSO: Ingen beretninger fra senseniorerne.
JSO/Tirsdagsholdet: Alle dele fra SDE til bådehylder er leveret.
Der vil i den kommende tid blive flyttet på båden, således de bliver placeret på deres respektive
plaser og haler.
Et stærkt ønske på afmærkning på P-pladsen. Bestyrelsen ser positivt på det og vil gerne modtage
oplæg på dette.
Der vil blive forsøgt af få 2 stks. Træ-firer i brug som er givet til klubben fra Nakskov Roklub.
Der skal se på åre og rigge til dem eller de skal bortskaffes.
Der se på den nye talje til inrigger-hejs
JB: Der er nu trukket ledninger til dørblikket til vores nye låsesystem. Forventer det er monteret i uge 37.
Der skal nye nøgler til, som er kodet.
Grundet prisen samt andre økonomiske og driftmæssige behov i klubben, beslutter bestyrelsen,
at nøglen købes for kr. 200,00. Der efter ejer det enkelte medlem nøglen.
MVS: Aftalen med Birgitte T. er eksekveret. Birgitte stopper med udgangen af september 2017.
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JB/MVS: Mødes med kommunen torsdag den 14. september omhandlende Odense Roklubs
nye lejekontrakt.
MVS: Har fået oprette en ny brugerstatus, således vi kan styrer vores domæner
MVS: vi har fået et mobilnr til klubben. Og har ansøgt om mobilpay for foreninger.
MVS: Nils R. får enternette op at kører.
EK: uniroer har været i Kina og konkurrere med andre universiteter i verden.
De har i den forbindelse fået invitation til at komme til Cambridge i december 2017 for at konkurrere.
Ligeledes skal fået invitation til at komme til Bergen i Norge i maj 2018 for at konkurrere.
Uniroerne Vil indeværende vintersæson forsøge, at komme med til så mange indendørs arrangementer
som muligt.
Mandag i uge 37 starter rekrutteringen af nye uniroer.
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2. Økonomi
JB: Det nye regnskabssystem er snart oppe at kører og vi er med i skyldige betalinger.
Forventer at inden oktober er alle egenbetalinger fra kaproerne samt andreklubber der har været
tilknyttet KCO. at være betalt.
Vi mangler kr. 50.000 fra Udvikling FYN. til KCO og forventer de er i hus inden længe
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3. Forsikring
JB: Der forventer yderlig kr. 410.000,00 fra forsikringen grundet arbejdspladsomkostninger.

4. Byggeri
JB: Nuværende byggeri er så godt som færdigt.
Fase 3: Den sidste mellembygning og brug af denne, vil bliver taget op til
kommende medlemsmøde.
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5. Kalender
Klubbens kalender opdateres løbende

MVS

6. Indvielse af nyt klubhus
ALLE: Indvielsen den 17. juni 2017 må betegnes som et fantastiske arrangement.
Et tak til Hanne R, Anne K. fra bestyrelsen og Sara N. Samt alle de gode medlemmer der gjorde en
stor indsats i arbejdet om at får indvielsen muliggjort.

7. Fundraisings udvalget
Kontakt i bestyrelsen MVS
Løbende orientering om hvad de søger

8. EVT.
JR: Der skal forespørges havnevæsnet om forhøjelse af diget, grundet oversvømmelse
oftere vil forekommer.
Fejring af eventuelle EM-medaljetager skal planlægges.
JR. tager klubkaproningen op igen og vil gerne stå for den.
EK: Vil tage kontakt til kaproerne i forbindelse med planlægningen af standerstrygningsfesten.
JB: Aktivitetstider for vintersæson 2017-2018 for de enkelte udvalg / afd. Drøftes og planlægges
på næste møde.
JB: Hvad skal vores lokaler bruges til, Hvem skal kunne bruge dem, kostpris samt styring af booking samt
Kalender for dette.
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Næste møde 4. oktober kl. 19.30
Sted: Kanalvej 160, 5000 Odense C
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