Skælskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 12. april kl. 19.00 i klubben

1 Indkommen post
Intet
2 Økonomi – status
Der er bogført til dags dato
Inge Marie orienterede om manglende indbetalinger og følger op på det. Margit følger op på annoncørerne
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser:
Flere på vej, indmeldelsesblanketter ligger i roklubben, Per og Margit opdaterer klubbens
databaser ( medlemmer, nøgler, rolister olign.)
2. Udmeldelser:
To udmeldinger
3. Ændringer:
intet
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg – herunder ungdomstræf i Korsør
Der afholdes møde i ungdomsudvalget den 15. april kl. 17 i klubhuset, Hans, Anni, Peter, Jan
Larsen, Margit, Inge Marie og Kirsten Falch deltager
2. Seniorer:
intet nyt
3. Turudvalg:
Margit har aftalt med Kirsten Nielsen, at Kirsten er kontaktperson for gæster i roklubben. Arne og
Stig har nøgler og er behjælpelig med at låse op og i for gæster. Inge Marie tjekker gæstebetaling.
Turudvalgets navne lægges på hjemmesiden
4. Hjemmeside:
5. Margit sender tekster til Arne , der lægger dem på hjemmesiden.
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Kajakkursus:
Kajakkursus afholdes den 2. -3. juli med Martin Ploug, Nanna og Søren som undervisere. Vi vil
planlægge endnu et kajakkursus i august.

2. Køb af båd/kajak:
Den første kajak er indviet, den næste er på vej. Køb af båd: Asger, Keld, Max og Margit tager godt
forberedte til Tyskland og bestiller en båd den 28. april
3. Oprydning af kajakker:
Alle kajakker er nu gennemgået og repareret af Gert, Peter og Erik Meisner
Port på nye kajaktilbygning skal kigges efter så den bliver nemmere at åbne
Mere styr på de ubrugte kajakker med øje for salg/udsmidning
Ungdomsskolen har stadig tre kajakker liggende, det behov undersøges
tre kajakker er kassable
4 Forsikringstip fra Næstved Roklub, som Per undersøger

6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde:
Margit arbejder på ansøgninger af forskellig slags
Større ansøgninger kræver større forberedelse. Vi foreslår der nedsættes et udvalg til forbedringer
af klubfaciliteter, René er kontaktperson.
2. Åbent hus 29. maj:
Margit laver flyer om roklubben og kajakkurset, Detaljer for dagen kommer senere, Vi skal være
opmærksomme på at der er instruktører med til åbent hus dagen.
7 Drejebog
Intet i denne måned
8 Eventuelt
Vi får besøg af konsulent fra Dffr den 12. september til et åbent møde for roere
Kanindåb er den 13. august efterfulgt af sommer fest
Aftenroning starter den 3. maj
Ny kaninmappe redigeret af Anni trykkes
Kulturel Folkefest den 2. september hvor roklubben deltager
9 Godkendelse af referat:
Godkendes elektronisk hurtigst muligt
10 Næste møde:
11. maj kl. 19.00 i roklubben

14. juni kl. 18.00 i roklubben
15. august kl. 18.00 i roklubben

