Referat fra bestyrelsesmøde - Mandag den 21. september 2015 kl. 18,00

1. Drejebog
Julefrokost i december. Mette J finder arrangører.
Udarbejdelse af vedtægtsændringer til kommende generalforsamling. Mette J og Åse laver et
udkast, der præsenteres på næste bestyrelsesmøde.
Temadag om sikkerhed den 4. november. Åse kontakter roforbundet med henblik på et oplæg til
diskussion.
Årstegn – Mette J bestiller årstegn.
2. Medlemmer
3-4 ungdomsmedlemmer har benyttet klublokalet til andet end klubformål. Mette J har skrevet til
forældrene med en henstilling om at overholde klubbens regler. Henstillingen er af de unge og de
unges forældre taget til efterretning.
Hans Henrik har besluttet at stoppe med vedligeholdelse af medlemskartoteket. Kirsten Merkel
overtager opgaven og er i gang med at få overdraget de forskellige opgaver fra Hans Henrik.
Reidun har udarbejdet et forslag til retningslinjer på Facebook siden. Udkastet drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
3. Meddelelser
Odense roklub har meddelt, at de alligevel ikke behøver at låne både af klubben efter branden i
Odense roklub. De har nu de både, de skal bruge.
Klubben har modtaget en henvendelse fra Dorthe Thanning DFfR vedrørende foredrag for klubbens
medlemmer. Mette J kontakter Dorthe.
4. Roning
Der har været holdt møde i roudvalget med henblik på nyanskaffelser. Der er ikke modtaget ønsker
til materiale.
Bådene er i god vedligeholdelsesstand, og der mangler p.t. ikke både. Skal der på et tidspunkt
udskiftes både vil en gigbåd som Vigsø være at foretrække.
Der har været 13 tilmeldt den ordinære roskolen. 8 gennemførte og af dem er der 3 tilbage, som
har fortsat i klubben. Der har desuden været oplært 3 nye roer ved sidemandsoplæring – alle 3 er
aktive roer i dag.
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5. Kajak
Der udarbejdes en oversigt over private kajakker. Når oversigten foreligger drøftet, hvordan
kajakkerne bedst kan placeres i bådhallen, og om man skal benytte egen kajak, hvis den ligger i
klubben.
6. Kasserer
Intet.
7. Materiale/klubhus
Der er købt 13 nye borde til klublokalet. Bordene leveres i uge 42.
8. O-løb
Intet.
9. Hjemmesiden
Årshæfte planlægges udsendt umiddelbart efter standerhejsning. Arbejdet med hæftet påbegyndes
så småt.
10. DFiR/DKF/DOF
Intet.
11. Kommune/naturområde Guldborgsund.
Intet.
12. Eventuelt
Standerstrygning er den 24. oktober kl. 12. Klubben er vært ved biksemad.
Skabelon til dagsorden lægges på hjemmesiden sammen med de planlagte datoer for
bestyrelsesmøder for det kommende år.
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