Referat af mødet:

Torsdag d. 07. maj kl. 19.00 i roklubben.

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



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

3. Økonomi: Tilskudsansøgninger, status restancer.
Lokaletilskud og medlemstilskud er på plads. Flere medlemmer er i restance, Inge Marie rykker
dem.
Regnskabet blev gennemgået, det ser godt ud
4. Medlemsregistrering:


Indmeldelser: Tove Lyshjelm, Stig Thorup, Winnie og Peter Vadmand, Anne Frederiksen, Merete
Keinecke, Kim Kofoed, Adam Rasmussen.



Udmeldelser: Mette Drachman Andersen, Ina Wendt-Johansen.



Ændringer: ingen

5. Nyt fra udvalgene:


Ungdomsudvalg: Træning/Instruktør. Der er et inspirationsmøde om ungdom og kajak den 21. maj.
Anni, Inge Marie, Steen, Erik og Hans deltager. Der kommer deltagelse fra Sorø Kajakklub og fra DKF.
Samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole bliver ikke til noget.
Der skal indhentes børneattest på alle instruktører.



Seniorudvalg: Superseniorerne opfordres til i højere grad at ro på andre tidspunkter end mandag,
onsdag og fredag. Det vil give bedre plads i bådene.



Turudvalg: Ture til Askø, Tissø og Roskilde.



Hjemmesiden: Spørgsmål om formularer på hjemmesiden, så man kan udskrive feks
indmeldelsesblanket.

6. Opfølgning fra tidligere møder:


Åbent hus?? Der er annonceret og hængt plakater op. Der er instruktører og erfarne roere til stede til
inriggere, så nye så vidt muligt kan få en tur.



Lån af både til Magleby Skolecenter. Vi har ikke hørt fra Magleby Skolecenter.

7. Igangværende opgaver:


Indberetning af tilskud.



Ansøgning om tider til svømmehal. Roklubberne får formentlig samme tider, som vi plejer.



Kajakkursus 16-17 maj er fuldtegnet med 12 deltagere.

8. Drejebog:
9. Eventuelt:


Forslag om billeder af æresmedlemmer. De to nye æresmedlemmer får deres portræt opsat i klubhuset
på linie med andre æresmedlemmer.
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Bestilling af 4 årers inrigger. Superseniorerne oplever næsten hver uge, at samtlige klubbens inriggere
er på vandet – og det er glædeligt, men det er tid til at anskaffe en 4 årers inrigger mere. Vi indhenter
et tilbud, men en endelig bestilling skal først godkendes af en generalforsamling.



Lån af både i kommende sæson.
Humlebæk Roklub skal låne både til 9 personer 29.-31. maj. En firer og to toere. !!
Ålborg skal låne både 5.-9. juni. En toer udenfor vor egen brug.
Nykøbing F skal låne både 19.20. juni. To to-årers.



Sejlklubbens 100 års jubilæum.Steen og Anni deltog i sejlklubbens jubilæum.



Søskende rabat. Ingen rabat.



Sommerskole. Vi har ikke instruktører til sommerskole.



Plads til kajaktrailer. Vi prøver at finde en plads oppe ved cykelstativerne.



Kajaknål. Vi vil gerne uddele kajaknåle.

10.

Godkendelse af referat :

11.

Næste møde: den 25. juni 2015 kl. 19.00 i roklubben.

Referent: Arne
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