Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 15. august kl. 18.30 i klubben

1 Indkommen post:
Intet
2 Økonomi – status:
Pga. medlemstilgang er der 12.ooo kr. mere end budgetteret
Varmvandstanken er gået i stykker og skal udskiftes, Asger er i gang
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Margit har udarbejdet en liste over årets nye medlemmer
2. Udmeldelser: Intet at bemærke
3. Ændringer: Intet at bemærke
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg – herunder ungdomstræf i Korsør:
a) 10 nye ungdomsroere og onsdagstræningen kører fint
b) Korsørtræffet gik fint
c)Peter har taget sig godt af de unge i juli
2. Seniorer:
Intet
3. Turudvalg:
God tur til Nykøbing F
Næste tur er den 27. august til Gavnø
4. Hjemmeside
Kanindåbens billeder lægges ud når Arne er hjemme igen
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Kajakkursus:
Meget rost kajakkursus er afholdt med Martin Ploug, Søren og Nanna og der er arrangeret et
kursus med Søren som underviser den 20. - 21.. august. Der er allerede fire der har betalt og endnu
to har vist interesse for det
2. Kajakregler :
Intet at tilføje
3. Redningsøvelser :
Der var ni roere der deltog i en fin dag med kæntringsøvelser i inrigger og 4 kajakroere øvede
redningsøvelserne
4. Kanin dåb og fest :
Både dåb og fest var vellykket.
6 Igangværende opgaver:

1. Sponsorer/fonde:
Der er indsendt forskellige ansøgninger og vi afventer svar
2. Møbler:
Forslag om indkøb af nye og mere håndterbare stole til klublokalet, der ses på sagen

3. Altan sikkerhed:
Altanens sikkerhed bør tjekkes igen, Margit kontakter Asger
7 Drejebog:
Alt er klaret for august måned
8 100 års jubilæum
Næste møde i den lille arbejdsgruppe afholdes den 6. september
9 Andet:
Forslag om at se på brugte kajakker ved næste indkøb af kajakker
Ønske om endags opfølgningskurser i både hav - kajak og tur - kajak

11 Næste møde:
Næste møde er den 14. september kl. 18.30 - 20.30 i roklubben

