Referat af mødet:

Torsdag d. 26. marts kl. 19.00 på biblioteket.

1. Tilstedeværende: Steen, Erik, René V. Kock-Jensen, Inge Marie, Arne, Anni, fraværende Thomas.
2. Indkommen post:



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

3. Økonomi: Vi har fået en elregning på 13.600!! Sidste år: 4.400.
4. Medlemsregistrering:


Indmeldelser:



Udmeldelser: John Pedersen



Ændringer:

5. Nyt fra udvalgene:


Ungdomsudvalg: Der er lavet en aftale om, at Anni er ungdomsleder og står for planlægning og
kommunikation, mens Hans er ansvarlig for træning og sikkerhed.
Der er afholdt møde med bestyrelsen og relevante kajakroere blandt seniorer og juniorer. Der er
efterfølgende lavet turnusordning til at dække juniortræning ind. Der er planlagt forældremøde den 15.
april og kajakkursus for juniorer den 25. april. Anni har været i kontakt med kajakklubber i nærheden
for at få inspiration. Korsør har tilbudt et samarbejde omkring vintertræning, fælles udflugter m.v.
Gerlev Idrætshøjskole er interesseret i et lokalt samarbejde.
Der planlægges møde med Carsten fra Korsør og Bukkemose fra Gerlev midt i maj.



Seniorudvalg: René er kontakt til seniorer på arbejdsmarkedet.



Turudvalg: Der arbejdes med forskellige planer.



Hjemmesiden: Opdatering med gældende vedtægter og reglementer. Opdatering vedr. kajakkursus?

6. Opfølgning fra tidligere møder:


Renovering af både. Max og Mejsner er forsynet med nye bundbrædder.

7. Igangværende opgaver:


Indberetning af tilskud.



Standerhejsning. Formanden byder velkommen, der uddeles pokaler. Bådedåb af den nye turkajak.
Arne prøver at samle en ”guld”firer til første rotur.

8. Drejebog:
9. Eventuelt:

10.



Kontingentfrihed: Bestyrelsen skal drøfte, om kontingentfrihed skal afskaffes.



Vi vil fremover tage 50 kr. pr sæde pr dag for udlån af både og kajakker.



Naturformidlingskursus. Noget for Anders??



Langturs weekend kursus. Noget for langtursstyrmænd??



Åbent hus?? Dato: lørdag den 9. maj. Kajakinstruktør: Hans C.?
Godkendelse af referat :

Skelskør Roklub Gammelgade 25, 4230 Skælskør.
Hjemmeside: www.skelskørroklub.dk
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11. Næste møde: den 7. maj 2015 kl. 19.00 i roklubben.
Referent: Arne

Skelskør Roklub Gammelgade 25, 4230 Skælskør.
Hjemmeside: www.skelskørroklub.dk
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