Bestyrelsemøde onsdag d. 15-11-17
Kl 18:30 Sted: Roklubben

Dagsorden

Beslutningsreferat

1. Godkendelse af sidste
referat.

Godkendt uden kommentarer.

2. Økonomi - hvad er der
tilbage på budgettet?

Lars er sygemeldt, punktet udsættes til næste møde.

3. Efterbevilling – der er
indkøbt 3 romaskiner – 1
brugt 2 nye. / Merete

Der er indkøbt 3 romaskiner pris kr. 21,000,- der var kr.
15.000,- på budgettet, så der bevilliges de sidste kr.
6000,- da budgetter til grej og kurser ikke er opbrugt.

4. Livø aftalen + udlån af
kajakker i øvrigt- vi skal
beslutte om dette skal
fortsætte i sin nuværende
form, en anden form, eller
slet ikke.

Vi drøftede aftalen, og blev enige om, at vente med
beslutning, til bestyrelsen er fuldtallig, forhåbentlig
næste gang. Vi er positive overfor en ny mere
gennemsigtig aftale, med en lidt anderledes økonomi.

5. Private kajakpladser – er der
kommet noget fra udvalget?

Listen er gennemgået – Søren Blomsterberg – Merete
Aagaard – Karl A. Jørgensen – Frederik Hyllested, har
slet ikke roet i den afsluttede sæson, og må dermed
afgive deres kajakplads. Da der ikke pt. Er behov for
flere pladser, stopper vi der. Jacob skriver til dem, på
bestyrelsens vegne.

6. Julefrokost 2-12-17 /Janne

Der plads til 60 pers pris kr. 50,- , festudvalget har styr
på det.

7. Udlån af klublokalet – hvor
lang tid i forvejen skal man
kunne reservere det? / Hans
Garde

Man kan booke klubben i 1 år frem, men må være klar
over, at der er adgang for klubbens medlemmer.

8. Kode til klubbens internet.
Må den skrives på routeren
eller væggen ved PC'en? /
Birthe Warming

Ja, den må gerne skrives der. Koden er RobaadKajak

9. Gæsteroning – hvordan går
det med udarbejdelse af
retningslinier?

Jakob kontakter Ulrik, og får aftalt en dato.

10. Tilmeldingsmuligheder til div.
Arrangementer. / Janne

Vi arbejder os frem mod, at benytte memberlink, og
opslag i klubben. Memberlink kan bruges til tilmelding til
arrangementer der kræver betaling. Et opslag i klubben
bruges til yderligere info (hvem medbringer hvad
f.eks.). Der kan stadig være opslag på Facebook, dog
uden tilmeldingsmulighed.

11. Skal det være obligatorisk, at
bære redningsvest under
roning./Lars Hyllested

Da Lars er fraværende, udsættes dette punkt til næste
gang.

12. Evt.

Et vindue i spinningslokalet på første sal er råddent og
skal skiftes – Hans sætter det i gang. Hans spørger
rengøringsfirmaet om en checkliste, så de kan skrive
hvornår de har været her, da dette indimellem er
tvivlsomt. Hans orienterede fra NAH – der er kr.
90.000,- til brug derude, så hvis nogen har en god idè.
Stormflodssikring hvem var udvalget – Hans tager fat i
dem.

Næste møde:

Mandag d. 8/1-2018 kl. 18:30.

Fremmødte:

Heine – Jacob – Birte – Hans – Janne –
Merete

Afbud fra:

Christian Eilers – Lars Hyllested – Inger

Ordstyrer:

Heine

Referent:

Merete

