Referat af mødet:

Torsdag d. 20. august kl. 19.00 i roklubben.

1. Tilstedeværende: Erik, Anni, Inge Marie, Steen, René, Arne, Thomas.
2. Indkommen post:



Nyhedsbreve fra DFfR, DKF.
Brev fra Center for fritid.

3. Økonomi: Status, restancer. Seks medlemmer er i restance – de bliver rykket.
Vi mangler 16.000 indtægt i forhold til budget.
Resultat mangler 5.000 i forhold til budget.
Beholdninger er på 453.000.
4. Medlemsregistrering:


Indmeldelser: John Svendsen.



Udmeldelser: Martin Hansen, Erik Sørensen, Jan Nielsen.



Ændringer: ingen

5. Nyt fra udvalgene:


Ungdomsudvalg: Instruktør 2. halvår. Der har været møde. Der er fin opbakning til at få de unge ud at
ro i sensommeren. Der planlægges med en vintersæson i samarbejde med Korsør Roklub, hvis der er
opbakning fra forældrene. Vi fortsætter med to erfarne roere som ledsager de unge ikke-godkendte.



Seniorudvalg: Vi har drøftet, hvordan vi kan få en større og mere aktiv seniorafdeling dor dem, der er
på arbejdsmarkedet. Anni har foreslået, at vi prøver at lave roskkole næste år, hvor vi annoncerer med
et samlet program for oplæring af nye roere.



Turudvalg: Roskilde og København aflyst. Tur til Aunø ??



Hjemmesiden:

6. Opfølgning fra tidligere møder:


Åbent hus 14. og 21. juli.



Lån af både til Magleby Skolecenter. Er startet.



Tilbud på 4 årers inrigger modtaget.

7.

Igangværende opgaver:


Børneattester. Steen ansøger om børneattester.



Billeder af æresmedlemmer. Billeder er sat op.

8. Drejebog:
9. Eventuelt:


Marathonroning den 4. juli fra kl. 05.



Kanindåb og fest. 15. august. 9 blev døbt. 34 var til aftenfesten.



Redningsøvelse 22. august. Starter kl. 13.



Kajakreglement, især omkring unge. Bestyrelsen drøftede længe og indgående den situation, at nogen
aktiviteter i klubben er i direkte modstrid med vores kajak-reglement. Det drejer sig om, at unge ikke-
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frigivne kajakroere i få tilfælde får lov til at ro sammen med erfarne kajakroere, som ikke er
instruktører, og at man er parat til at frigive kajakroere, som ikke har besatået EPP2 i havkajak.
Der var enighed om, at der ikke foregår noget uansvarligt, og at problemet skal løses ved, at
kajakreglementet ændres, så disse ting bliver lovlige. Arne udarbejder forslag til ændring af
kajakreglementet og sender det til bestyrelsens medlemmer inden næste møde.
En sådan ændring kræver vedtagelse på en generalforsamling, og uenigheden i bestyrelsen gik mest ud
på, om vi skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, eller om det kan vente til den ordinære
generalforsamling i februar.


År 2000 Sportsmekka den 29. august. Vi vil forsøge at trække en båd på bådvogn op igennem Algade til
Nytorv.



Nye møbler til terrassen. Afslået.



Plads til kajaktrailer. Traileren bliver stående indtil vinter.



Kajaknål. Er bestilt.

10. Godkendelse af referat : Godkendt af alle.
11.

Næste møde: 24. september kl. 19 i roklubben.

Referent: Arne
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