Medlemsmøde den 31. januar 2018
Deltager fra bestyrelsen:
Jørgen Steen Olsen
Johnny Bo Vikkelsøe
Michael Vindige Sørensen
Esben Rusbjerg,
Elisabeth
Jens-Erik Petersen: Ordstyrer
Fravær:
Jørn Wennerstrøm.

Referat af medlemsmøde nr. 3.
Fremmødt var ca. 60 deltagere.
Universitetsroning (Elisabeth):
Har været I Cambridge og konkurrere
Afdelingen vokser og bliver meget større
Vi har en uniroer ovre ved DFfR for at udvikle dansk Universitetsroning (Micheal Moerner)
Motion/langtur:
Nick afholder møde mandag den 06/02/2018 om hvordan
Ungdom:
Kaproning:
Har været til DM. Det gik godt – 19 roere har været afsted. Der ligger info på facebook med
billeder og resultater.
Mange Odense roere har kvalificeret sig til at være i Danmarks rocenter – det er vi stolte af.
Mange roere har kvalificeret sig til at U23 projekterne. Vi er stærk repræsenteret både ved
junior og U23, drenge og piger og letvægtere og tunge roere.
Michael Sørensen er blevet projekttræner for tung pige med 2 årer (U23)
Kasserer:
Medlemsfordeling:
13-18år:12 roere
19-24år: 13 roere
25-59år:86 roere
60 og derover: 89 roere
Hvordan skaffer vi penge?
flere unge under 18.
Starter et samarbejde med Odense kommune.
Overvejer en ”Holstebro model” i ungdom/kapronings afdelingen.
Fund raising: stort arbejde er blevet gjort. Mange penge er blevet samlet ind. NYT: 48.000kr
fået fra ingeniør Knudsensfonden, Albani fonden: 103.000kr, anonym: 50.000Kr,
ORV: 30.000kr
DFfR afholder kurser i OR – dette giver godt i Klubkassen
19.000Kr fra ”rosportens Fremme”.
Omkring 1.000.000KR er samlet set hentet ind af frivillige i OR

Medlemsmøde den 31. januar 2018
FREMTIDIGE INDKØB I OR:
-

Det er svært at holde styr på indkøb fra OR’s medlemmer
Der bliver brugt mange penge af OR’s medlemmer – 120.000kr (maling, lak, kabler,
stativer osv.)
Der er bevilliget 25.000KR til stativer, 10.000kr vedligeholdelse til 5.000 til kystvej –
i alt 40.000kr
Der er brugt 80.000kr for meget i forhold til det budgetteret
Derfor er der lavet en procedure vedr. indkøb.
Der skal handles ind ved vores faste leverandører.
Kvittering, med navn kontonr og rekvisitionsnummer sendes til odenseroklub@e-scan.dk
Nyt byggeri/renovering:
Vi skal i gang nu, for at kunne få penge fra AP møller-fonden
Der bygges hal ”som den var”.
Der tænkes at udvide ergomeget lokaler og styrketræning. Dette ville kunne gavne klubben
betydeligt.
Der skal sættes nyt ventilationsanlæg op i træningslokalerne.
Der skal bygges renoveres for 1.337.000kr.
Renovering af motion/omklædning: 976.000kr
Vægt og motionsbygning: 4.250.000
Ergometer (15 stk): 172.425 kr
Renovering af hytter: 86.900kr
Samlede fremtidige investeringer i alt: 5.485.325kr
Aktivitetsudvalg:
Der laves et aktivitetsudvalg, der består af medlemmer fra flere afdelinger, så vi kan få
arrangementer på tværs afdelinger.
Der planlægges fælles arrangementer, vinsmagning, foredrag osv.
Bødeindkøb:
4åres indrigger er solgt.
Fondspenge bliver brugt til motions og langturs både.
Bestyrelsen:
Der kommer ny kasserer
Jørn Wennerstrøm stopper i bestryrelsen – den nye skal være engageret, eller
SKAL MAN IKKE GØRE DET!
Kommunikationsudvalg:
Der skal mere presse omkring OR
Line Olsen og Mia og KCO melder sig.
Bestyrelsen takker for et godt møde og ser frem til sæson 2018.

