6. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 08.07.2019 kl. 19-21.20
Til stede: Michael Brandt, Anette Lahn, Peter Poulsen, Svend Christensen, Leif Tarp, Linda Krüger, Joan
Rathlou, Anne Hels.
Afbud: Juliane Elander, Torsten Traberg og Ulla Neess
Orientering ved formand:


Michael, Anette og Leif har været til møde i Odder Kommune vedr. Odder som outdoor-kommune,
hvor aktiviteter ved kysten er i centrum. Martin Mikkelsen, Odder kommune, vil koordinere en
indsats på en fælles aktivitetsdag med andre små foreninger. Det er tanken, at vi kan bidrage med
et par kajakker og en coastal. Der er f.eks. tanker i kommunen om at oprette en sti langs hele
stækningen Hou-Norsminde. Kommunen vil gerne have os til at komme med input til en ny
fritidsstrategi. Vi vil gerne have, det bliver mere konkret.



Henvendelse fra Rotary Odder
Rotary Odders sportsudvalg på 4-5 stykker vil gerne komme på besøg i klubben tirsdag d. 3.
september kl. 18-19 og måske vil nogle på vandet. Anette melder tilbage, at det kan de godt.



Michael har aftalt med Odder Vand, at Kamstrup kan komme at montere sender i flagstangen samt
lægge strøm ind i kajakskuret. Senderen skal bruges til fjernaflæsning af vandforbrug i området. Til
gengæld får vi et nyt splitflag og lagt strøm ind i kajakskuret. Vi foreslår, at kontrakten skal
genforhandles om ti år.

Til diskussion og stillingtagen: Anne Wiese og dagsjubilæumsfesten
Vi talte om Anne Ws oplæg til dagsprogram. Vi beder om, at marimbabandet aflyses. Anette kontakter
Anne W om det. Leif bor på en gade, som ejer et stort festtelt. Det telt kan vi måske låne eller leje. Leif
undersøger, hvor stort teltet er. Hvis vi på nogen måde kan være i klubhuset til jubilæumsfesten, gør vi det.
Ellers er bådhuset en mulighed.
Borde og stole: Odder Højskole, Eriksminde Efterskole, Koreny, Brohus i Saksild bringer ud.
Arrangementsudvalget taler om det ved møde d. 15. juli kl. 17.
Følgende bestyrelsesmedlemmer deles om opgaven link mellem dagsjubilæumsudvalget og bestyrelsen:
Linda, Anette og Peter Poulsen.
Beslutning:
Fastsættelse af dato for endelig godkendelse af nyt roreglement
Vinterreglement for inriggerroere: Vi skal have nogle regler. Det har vi ikke lige nu.
Vinterreglement for kajakroere: Anne har skrupler over, at 1. års roere ikke må ro om vinteren. Leif har
skrupler over, at man skal have roet 250 km om sommeren for at få lov til at ro om vinteren. Det er måske
for mange km der vil udelukke en del, der gerne vil ro om vinteren.

Vi blev enige om, at vi har været for restriktive. Vi skal genforhandle. Vi skal have et nyt reglementsmøde
mandag d. 19. august kl. 19.

Coastal
Peter Pousen, Georg, Torsten, Ulla, Michael, Hanne Skafte, Thim og Anne H er tildelt styrmandsrettigheder
til coastal i hele det daglige rofarvand Hou til Norsminde.
Henrik F. må tage nye coastalroere med i farvandet Den store Sten til Spongsbækken.
Henrik F. og Peter P. har tænkt at lave et coastalweekendkursus i klubben. Lørdag-søndag d. 24.-25. august
er foreslået.
Peter P. mener, at inriggerroningen lider lidt. Nogle kommer herned uden at komme på vandet, og det er
rigtig ærgerligt. Hvis der er 3 eller 5 skrevet på en inriggertur, er man ikke tilbøjelig til at skrive sig på.
Kajakroere ror meget for sig selv. Bestyrelsen synes, at det vil være en god idé at genindføre roaftener uden
forhåndstilmelding, men med fælleskaffe bagefter for alle roere: inrigger, kajak, coastal og uroere - for at
skabe mere aktivitet og mere fællesskab på tværs af bådtyper. Klubaftener er tirsdag og torsdag kl. 18 og
søndag kl. 9.30. Aktiviteterne kan skrives på rokort som reminder.
Anne H., Peter P. og Joan er interesseret i at tage DFfRs langtursstyrmandskursus og har fået bestyrelsens
opbakning til det. Anne undersøger hvornår der kommer et kursus i nærheden af os.

Orientering om stillingtagen om kajakskuret ved Anette og Leif:
Vi skal søge dispensation for byggetilladelse ved kommunen, fordi det samlede areal for kajakskuret er over
50 m2. Bestyrelsen bakker op.

Orientering fra eliteudvalg:
Vi har fået 75.000 kr. fra Odder Kommune til eliten. Det er det beløb, vi plejer at få. Kommunen vil gerne
holde et møde med eliten i efteråret med henblik på hvordan de kan promovere kommunen.
Status på Julianes og Pulles rofremtid: Juliane og Pulle har indstillet deres samarbejde i dobbeltsculler.
Juliane fortsætter med at holde sig skarp og træne i singlesculler.

Orientering fra sponsorudvalg:
Parkering forbudt-skilt fra Nonbye skal sættes op på hjørnet ved indkørslen til klubben. Peter P. har et
pælebor og påtager sig opgaven med at sætte skiltet op.
64.500 kr. er der kommet ind på jubilæumskontoen. Flot sponsorarbejde.
Friluftsrådet har udloddet nogle midler, som kan søges til nye kajakker eller hvis man ikke kan det, så søge
til kajakskuret. Sponsorudvalget har møde formentlig i denne uge (uge 27).

Orientering fra kajakchefen:
Kajakkurserne er færdige. 8 har klaret prøven, 2 skal til prøve på fredag. 3 mangler mange km, før de kan gå
op til prøven.
Mette Holtegård-arrangement: Leif har kontaktet DkF vedr. sikkerhed ved et kajakarrangement. Ifølge DkF
er det ikke noget problem. Bestyrelsen siger ja til arrangementet onsdag d. 21. august., som gennemføres
af Svend C. og Leif.
Svend ønsker, at vi køber ny kajak. Sponsorudvalget prøver at søge Friluftsrådets pulje.

Orientering fra ungdomslederen:
Rolejren gik rigtig godt. Det blæste, men fra vest, så vi kunne ro to gange om dagen. Der var 11-12
deltagere, nogle ældre og nogle helt nye. Der var besøg fra DFfR på rolejren. Gæsterne var imponerede
over rolejren og de unge.
I halen på rolejren tog ungdomsroerne og Michael til Sorø regatta, som er Nordens største
ungdomsregatta. Niveauet for ungdomsroning er rigtig godt. Michael er meget tilfreds med rolejr og
regatta.
Ungdomsroerne har været i Dokk1 og samle 3100 kasser for at tjene penge til en strokeboks eller to.
Ventilationen i roklubben: Michael ringer til Dennis i morgen

Evt.
Der er kommet en forespørgsel fra en beboer på Rylevej, om hvorvidt roklubben fjerner sandet på fliserne
før kørerampen.
Anette tager kontakt til kommunen og hører om de kan sende en mand ud og fjerne sandet.

