Bestyrelsesmøde onsdag d. 7-6-17
Kl 19:00 Sted i roklubben

Dagsorden

Beslutningsreferat

1. Godkendelse af sidste referat
2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Godkendt
Økonomien er fin. Der er lidt usikkerhed/spænding på nu hvor vi
overgår til nyt betalingssystem. Hans laver en opgørelse på de
sidste midler vedrørende stormskader og de sendes ind med en
3. Økonomi
forventning om at midlerne kommer fra stormrådet. Der søges om
aktivitets og driftstilskud.
Selve udlån af kajakker til Livø er en reminiscens fra den gamle
kajakbank. Der er muligvis et "overdragelses" dokument i
forbindelse med at kajakbanken er overgået til klubben. Lars
supplere med at det rent økonomisk er en nettogevinst et sted
4. Livø - er der nogen, som ved noget om denne aftale, om udlån mellem 15.000-20.000 . Der er dog nogle udfordringer ved
af klubbens både til dette arrangement?
udlånet til Livø da begynderne mangler dem i samme periode. Det
undersøges hvad der er af dokumenter og det undersøges om vi
stadig er forpligtet af de aftaler der ligger fra overdragelsen.
Merete følger op.
5. Kajakpladser - Lene Poulsen opkrævet - ikke orienteret om, hun Alle der har fået en plads har fået tilsendt en e-mail om dette.
havde en plads
Det er kajakchefens kompetance. Merete videresender til Jacob.
Det medførte et diskussion om principperne for kursustilskud. Det
6. Ansøgning fre medlem om tilskud til navigationskursus - udgift
aftales at vi på næste møde har en dialog om principperne for de
kr. 3000,- + transport kr 250,tilskud der gives.. det er ikke! En diskussion om kajakchefens
kompetance.
Vi ønsker ikke at bakke op om åbenhavn/Havnefest
7. Havnefest lørdag d. 26/8-17 - tovholder - der søges om tilskud
arrangementet
til musik til festen om aftenen kr. ca 1500,8. Skt. Hans 23/6 Auderød
9. Arresø weekend 19-20 august

10. Nøglesystem - problemer med at låse - kan vi gøre noget?

11. Anskaffelse af nye kajakker - hvordan går det?

Hans fortæller om arrangementet som er samarbejde i NAH regi
og som håbes at danne grundlag for en tradition fremad. Janne
laver opslag når detaljerne er på plads.
Et arrangement for roklubben. Der søges efter en tovholder til
arrangementet Janne søger via opslag på Facebook.
der er stemning for at udskifte systemlås, hans indhenter tilbud.
Som tidligere nævnt er det ARAS der skal opsætte systemet så
nøgleboks og PC kan kommunikere. Jeg har forespurgt Tony
Gelvan om dette, og håber på vi kan få en tid i denne uge til
opsætning.
Christian fortæller lidt om de planer der er for indkøb

Næste møde

Den havde Jakob glemt. Han har opdateret reglementet med
noterne fra sidste møde samt lagt den på siden.
Lars rejser en problemstilling omkring det "pres" der kan ligge i
traktementet der er på ro aftener da det efterhånden er gået hen
og blevet meget stort og for nogle også lidt dyrt.... formanden
udsender en reminder om at det ikke er krav om det "store"
traktement .Hans rejser en problemstilling omkring udlån af klub.
Hans rejser en problemstilling omkring hunde i klubben, der
mangler nogle klare retningslinjer i klubben. Da der er flere
udfordringer med hunde der har knurret af børn osv. Der savnes
en opdatering på hjemmesidens kalender. Inge fortalte om et "ronetværksmøde der var i April. Der blev talt en del om rekrutterings
udfordringen der er. Næste netværksmøde er i vores klub.
16. August klokken 19.00

Fremmødte:
Afbud fra:
Ordstyrer:
Referant:
Forplejning:

Jakob
Heine
Christian
Inger

12. Kajakplads reglement på hjemmeside - hvordan går det?

13. Evt.

