Bestyrelsemøde onsdag d.16-08-17
Kl 19:00
Dagsorden

Sted: Roklubben
Beslutningsreferat

1. Godkendelse af sidste
referat

Godkendt

2. Økonomi

Der mangler 31.000 i kontingent de forventes dog at komme ind når overgangen til Memberlink er helt på plads. Der
er kommet 50.000 for lokale og aktivitetstilskud.

3.

Dagens program gennemgåes.
Kanindåb

4.

Regler er en god ide. I reglerne bør der skelnes mellem kajakgæst og rogæst, der skal også skelnes mellem gæster
Spørgsmål fra
medlem - fremsendt af og rogæster. Der nedsættes et udvalg bestående af ro og kajak cheferne som laver et udkast til næste møde.
Silke: Hvad er reglerne
for ‘gœsteroere’? Jeg
ser ind imellem
medlemmer, som har
venner / familie med og
som låner klubkajakker.
Men jeg kan ikke se
noget om ‘gœsteroere’
eller ‘gœster’ i
roreglementet - eller det
generelle reglement for
den sags skyld.

5. Havnens dag - program Birthe informere. Havnen er meget ærgerlige over at vi ikke kan deltage i år.
6. Ansøgning om tilskud til Tilskudene gives. Kajakchefen lukker den
kurser: Lene P - hun
mangler svar - ny
ansøgning fra Søren
Toftdal
7. Prospekt vedr NAH

Hans orientere om prospekt NAH

8. Rokort/memberlink er alt Vi forventer at der kommer styr på memberlink og klubbetaling i nærmeste fremtid..
på plads?
9. Køb af nye kajakker
hvordan går det?

Birte har undersøgt og sendt forslag videre til kajakudvalget omkring 3 juniorkajakker Der er også kigget på
voksenkajak. Christian er kommet med i kajakudvalget. Der forventes indkøb meget snart.

10. Nøgler - er det kommet
på plads?

Hans henter priser ind på et nøglesystem. Der bestilles hjælp udefra (Arras) så nøglesystemer kan afsluttes

11. Evt.

Hunde: ingen adgang i klubben på klubaftener, Merete melder ud på hjemmesiden. Der skal strammes op omkring
regler for brusekabiner
20.09. Kl: 19.00 Heine står for forplejningeller. Er efterfølgende rykket til den 27-09.

Næste møde
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