Bestyrelsesmøde onsdag d. 19 – 04 – 17
Kl 19:00 Sted i roklubben

Dagsorden

Beslutningsreferat

1. Godkendelse af sidste referat
2.

3.

4.

5.

6.

Referat godkendt med enkelt rettelse.
Pkt. 5 oversvømmelseudvalg bør erstattes af stormflodsudvalg.
Lars tegner og fortæller. Ingen problemer. Der er ca. 250.000 i
Økonomi – Lars Hyllested
kassebeholdningen d/d.
Derudover aftales det skift af underskriftbetiget til klubbens konto, grundet
formandsskift. Lars undersøger hvordan.
Kajakudvalg? – der findes 2 udvalg med dette navn??? Jakob: de lyder ens men det er de ikke
det ene består af Lars Lyng, Søren Jensen, Søren Toft Kajakpladsudvalg: PLADS-udvalg
og står for kajakplads fordelingen – det andet består Kajakudvalg: køb og salg af klubkajakker
af Jacob Skov – Michael Støvring – Henrik Lakner –
Kim Meldgaard – Lars Lyng – hvad tager dette udvalg
sig af?
Der må findes nye
navne, når de varetager forskellige interesser.
Rettelser:
Gennemgang og godkendelse af reglement for
1: ok
opbevaring af privatkajakker.
2: -pladsen er personlig og kan ikke overdrages.
3: opgøres 31.10 -kalenderår erstattes af et år.. "og andet" slettes. Dispensation
sendes til kajakchefen. Bestyrelsen tager
stilling ultimo november. Mail udsendes i december
4:Bestyrelsen/Kajakchefen erstattes af kajakchefen
5: ok. 6: ok,
7: udgår, 8: udgår
9:ok
10: ovenstående reglement erstatter tidligere reglementer pr dagsdato
19-04-2017
Kajakpladser – er det en rimelig fordeling, at der er 65 God dialog og delte meninger Ingen ændring for nuværende.
pladser til privatkajakker, og kun 40( tror jeg) til 185 Det ledte dog til en beslutning om senere at tage dialog om pladsfordeling
kajakker/både.
medlemmer?
Jakob orientere om status. Det er tæt på. Medlemmer er inde men kajakker og
Memberlink – ny pc – hvornår?
både mangler og der mangler noget koordinering mellem bådnavne, betaling og
låsebriksystemet. Jakob og Lars koordiner. Vi satser/håber på at go "live" 14 maj.

7. Sundhedsuge – start lørdag d. 13. maj kl. 10-14.
8. Åben havn – lørdag d. 26/8-17 der er inviteret til
planlægningsmøde onsdag d. 26/4-17 kl 19:00 på
havnekontoret.

9.

9.

10.

11.

7: Merete orientere om arrangementet.
8: Merete forespørger til deltagelse på
planlægningsmøder... ingen fra
bestyrelsen kan Merete foerespørger
blandt medlemmer
14 maj – 20 års fødselsdag – planlægning – brunch – Festudvalget koordinere. Bestyrelsen deltager som hjælpere. Brunch bestilles
udefra. Eventuelt.
kan vi udnævne et æresmedlem?
Der peges på en æresmedlem
En god dialog. Der er lidt blandet holdninger til det... der besluttes ikke at købe
Forslag fra medlem om Infoskærm i klublokalet.
infoskærme nu. Det kan på opfordring
tages op igen.
Forslag fra medlem om indkøb af gasgrill – dette løser God dialog. Det besluttes at købe en gasgrill.. Hans undersøger/indkøber
problemer med asken, optænding og afkøling af
grillen.
Der er et ønske om at man lige er opmærksom på omgangstonen.
Evt.
Merete orientere om et opfordring fra DGI der forespørger hjælpere til
Stålmanden. Det er vi ikke umiddelbart interesseret i
grundet sammenfald med andre arrangementer
Forespørgsel til rengøring i klubben. Hans er i gang og forventer aftale snarest.
Det skal snart tages intiativ til genforhandling af lejeaftale med havnen.
Hans rejser forespørgsel om roklub der har brug for lån af bad og overnatning.
Det koster 50,- pr person.
Fremmødte:
Afbud fra:
Ordstyrer: Heine Referant: Christian Forplejning: Birte
Næste møde

