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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: Nick Hannibalsen Larsen
Universitetsroning: Elisabeth Kaalund Keller
Ungdom: Esben Friis Rusbjerg
Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe
Ekstraordinær konstituering:
Grundet sygdom har Anne Kirstine Lund trukket sig, og Nick Larsen er trådt til som repræsentant for
motion og langtur

1.Bordet rundt
Kort orientering om hvad der ske i klubben
Der er sat projektor op i den store sal.
Kommunen var på besøg i mandags for at debattere sports talentudvikling. Der er snak om at ansætte
en ungdomstræner på deltid der kan have et ben i hver lejr (klubben og kommunen)
Lejekontrakten skal færdiggøres. Der er run på.
Sportslørdag har resulteret i et medlem (junior), men metoden fortsætter vi med.
2 bud på bordtennis og bordfodboldbord, et billigt og et dyrt.
OR har en vision om at blive danske mestre i junior M8+ og junior W4X i 2019. Dette skal hjælpe med at
få nye junior roere.
På idrætsstudiet skal man på 6. semester i praktik, og et forslag er at OR åbner op for praktikanter der
kan hjælpe klubben med at tilpasse sig fremtiden eller motivere medlemmer eller lign. Esben kontakter
Thomas (ansvarlig på idræt)
Yoga måtterne virker – og bliver brugt flittigt af senseniorerne til yoga tirsdag og torsdag kl. 09:30.
Jørgensø har fået pynt på væggene i form af billede og en opslagstavle. Der er indkøbt en håndmikser
og 2 elefant riste til foran bad og toilet. Disse skal sættes fast. Der er ingen skader eller frostsprængninger
(vandet er lukket af for vinteren)
Møde i motionsafdelingen. 1 mand deltog udover Nick. Dette er simpelthen for dårligt. En plan skal
udføres for hvilke aktiviteter de vil lave i løbet af året. En gasgrill er ønsker for at gøre det nemt at lave
noget socialt.
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En ugeplan er lavet for hvor træningstiderne ligger.
Kommunikations Platformen på Facebook er oprettet. Facebook siden er endnu ikke koblet op på hjemmeSide.
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2.Økonomi
Regnskab er ved at være færdig. Underskud for 2017 i driftsregnskabet. Dette tæres på egenbetalingen.
Forsikringer o.lign. hører ikke under dette regnskab.
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3.Forsikring
4.Byggeri
Ventilation: Kemp og Lauritzen har givet et bud på ventilation til styrketræningsrummet,
ergometerrummet og det kommende nye styrketræningsrum. Prima-Vent’s bud er taget til eftertragtning,
de to bud er sammenlignet.
Svend Mosekjær bliver spurgt til råds for at bestyrelsen kan tage den rigtige beslutning.
møde i morgen med LKN byg og rådgiver for at få styr på de sidste fejl og mangler på det nye klubhus.
priser indhentes til mellembygning (bådhal) mellem nyt klubhus og blikhallen.
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5.Vedligeholdelse
”Arbejdsplan januar 2018” er godkendt og igangsat.
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6.Kalender
Der er run på udlejning af klubben. Lars Munk har søgt om 3. marts.
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En online kalender sættes i værk som kan synkroniseres med den private kalender
Online kalender er oprette ioutlook.dk
JB

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

8.Udvalg
Hver afdeling udarbejder liste med udvalgsmedlemmer seneste til næste bestyrelsesmøde

9.EVT.
PR-udvalg (Line, Mia, Busser og Charlie)
PR-udvalget er på besøg for at høre om følgende:
- hvis der kommer flere medlemmer til, er vi så klar til at tage i mod dem?
Hos ungdomsafdelingen er der plads. Det samme gælder motions.
Udvalgets første plan er at invitere hele kanalvej ind til åbent hus for at vise dem klubben og starte deres
interesse for sporten.
Næste trin er at få faste kontaktpersoner inde ved Fyns Stiftidende o.lign. og sat fast at det fremadrettet
er PR-udvalget der er stemmen ud til medierne.
En e-mail adresse oprettes til evt: PR@odenseroklub.dk.

Alle
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Udvalget spørger om det skal være formanden der er ansigtet udadtil. Dette mener bestyrelsen er
en glimragende ide
En fast tavle der står udenfor klubben, der beskriver hvad roning er og hvordan man melder sig ind,
så forbipasserende kan læse om det. (evt. bestilles hos ”Nordlysneon”)
Odense Roklub instagram skal genoplives. Det samme skal facebook siden.
En rekrutteringsplan skal udføres for hver alders gruppe/interesse gruppe.
Hjemmesiden (Camilla) (introduceres for bestyrelsen d. 4/4)
Fase opdeling:
- Need to have (færdig 1/4)

Opsummering af klubbens historie og hvad vi står for

En side for offentligheden og en for medlemmerne

Kan bruges til at opkræve penge for arrangementer

Kan køre kontingent igennem

Samme ID som på roklort
- Nice to have

Historie og sejre
En infoportal skal være for medlemmerne så de kan slå reglementer op, dette skal ikke være på den
offentlige side.

Næste møde 7. februar kl. 19.30
Sted: Kanalvej 160, 5000 Odense C
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