Bestyrelsemøde onsdag d. 27-09-17
Kl 18:30 Sted: Roklubben
Dagsorden

Beslutningsreferat

1. Godkendelse af sidste
referat

Godkendt med følgende rettelse: Pkt. 10 det, der skal hentes tilbud på til, er de låse,
som åbnes og låses med nøgle

2. Økonomi

Økonomien ser ok ud. Kassereren udtalte
bekymring vedr. betaling af kontingent, da
han ikke nemt kan se, hvem der har betalt.
Der arbejdes på en løsning.

3. Virker dørlåsen nu, så vi kan
få kodet nøgler?

Jakob: status er, at roklubben får assistance
på fredag den 29. september 2017, hvor det
påregnes at systemet bliver
reparareret/opdateret og klar til brug

4. Køb af nye kajakker hvordan
går det?

Jakob: der er indkøbt en kajak, Sirona., som
er taget i brug. Derudover er der indkøbt 3
junior kajakker, som er sponseret af
Christophe. Forventes leveret snarest.

5. Rokort/memberlink er alt på
plads, så vi kan holde
medlems informationsmøde how to doo

Først skal bestyrelsen afholde en workshop
internt inden, der afholdes for hele klubben,
for bedre at kunne vejlede medlemmerne.
Workshop for bestyrelsen vil foregå torsdag
den 5. oktober 2017 kl. 1930. Der kan
afholdes informationsmøde på
standerstrygningsdagen.

6. Livø aftalen + udlån af
kajakker i øvrigt- Henrik,
Michael og Torben er
inviteret til kl 19:30

Henrik og Michael var mødt. De orienterede
om Livø-aftalen og udlån til DGI. Bestyrelsen
vil bruge orienteringen til brug for
udfærdigelse af fremtidige nye aftaler om
udlån af kajakker og robåde. Bestyrelsen vil
behandle dette på et fremtidigt
bestyrelsesmøde.

7. Gæsteroning

Der arbejdes på sagen. Rochefen og
Kajakchefen er ved at udfærdige et forslag til

8. Standerstrygning

Standeren stryges den 281017 kl. 1500, hvor
formanden vil afholde en tale. Medlemmerne
kan mødes kl. 1100 for en sidste rotur. Birthe
bestiller kringle. Efter standstrygningen er der
orientering om memberlink mv. Der kan evt.
laves fællesaktiviteter som spil mellem
informationsmødet og festen. Maks 60
deltagere til festen. Lene og Janne står for at
arrangere festen.

9. Kajakudvalgets kompetencer

Kajakpladsudvalget kan både administrere
private og klubbådpladser, da der er ønske
om at rydde op i reolerne. Med hensyn til
oprydning og evt. afskaffelse af hhv.
surfbrædder eller udslidte kajakker skal dette
gøres i tæt samarbejde med kajakudvalget.
Jan Haslund ejer surfbrædderne og skal
oreinteres om, at de skal afhentes. Jakob
giver Jan besked.

10. Vinterroningsreglement

Ingen indvendinger til

11. Evt.

Næste møde:

Lars: Klubben skal overveje om det skal være
obligatorisk at bære redningsvest under
roning, da den nuværende ordning efter Lars
mening ikke er funktionel. Punktet kommer
på fremtidig bestyrelsesmøde.Svømmehal
starter tirsdag i uge 43 (D. 241017)
polokajakkerne skal klargøres inden.
Juniorerne står for dette.
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