Referat af bestyrelsesmøde i Skelskør Roklub den 29. februar kl. 19.15 hos Margit
Geil, Bûlowsvej 10, Skælskør
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Margit Geil (MG): Formand ( valgt til posten)
Peter Birk - Nielsen (PN): Næstformand
Inge Marie Nielsen (IM): Kasserer
René Kock - Jensen (RK)
Kirsten Falch (KF): Sekretær
Følgende eksterne medlemmer har påtaget sig disse opgaver:
Materialeforvalter: Keld Nielsen ( kontaktperson i bestyrelsen er RK)
Husforvalter : Asger ( kontaktperson i bestyrelsen er RK)
FONU: Else Rasmussen ( kontaktpersoner i bestyrelsen er IM og MG)

- Instruktører/ Kurser:



Kajakkurser ønskes en til to gange årligt alt efter behov
Instruktører: MG undersøger muligheder for undervisere

- Ungdomsarbejdet: PN er kontaktperson



Hans C er sygemeldt pt
Anni Nørgaard Jensen fortsætter ?

- Hjemmeside:



Siden er i HTML og det skal undersøges om det er muligt at få den i en nemmere version.
KF kontakter Arne Binderup for at høre om det er en opgave for ham

- Medlemskartotek:


IM og Per Rasmussen klarer denne opgave

- SKROT:


Erik Meisner fortsætter med denne opgave

- Indkøb af nye både:



Hans undersøger muligheder for indkøb af kajakker og giver bestyrelsen en liste over det vi har
brug for. Derefter tager bestyrelsen stilling til hvilke både der skal bestilles.
En inrigger bør bestilles nu
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- Oprydning:





Max og Keld Nielsen spørges om de vil gennemgå alle både
Hans har gennemgået kajakkerne
Arne Binderup spørges om en statistik over benyttelsen af de enkelte både og kajakker
PN undersøger om private kajakker stadig skal ligge i klubhuset ved at kontakte ejerne

- Sponsorer til SKROT:


MG tager sig af dette

- Fondsansøgninger:



MG deltager på fundraising kursus den 15. marts
MG kontakter Kent for evt. samarbejde om søgning

- Kampagne for flere medlemmer:



Den 29. maj er der åbent Hus i forbindelse med Åben Havn
Medlemsmøde om ideer til flere tiltag

- Svømmehalstider næste sæson:


PN deltager i møde den 29.03.16

- Forsikringer:


Per Rasmussen har tilbudt at tjekke forsikringer og dækning af denne

- Varmestyring:


MG kontakter Asger for mulige besparelser

- Kaninmappe:


MG kontakter Anni om status på mappen

- Instruktørkurser:


IM melder René og Sanne Kock - Jensen til langtursstyrmandskursus i Odense den 24. - 25.
september 2016

- Offentlige tilskud:


IM er ansvarlig for ansøgninger

- Kommende arrangementer:


Standerhejsning den 26. marts kl. 15. MG tager sig af flaghejser, kaffe , bådebroudlæggere, Vimpel (
er der en ny?), roere til den første tur og udsender en pressemeddelelse om arrangementet og om
den nye bestyrelse
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Forårsrengøring: den 9. april, MG tjekker med Asger
Havnens dag: MG deltager i møde om dagens forløb og Klubben holder åbent hus samme dag
Familiefestival: Roklubben holder åbent hus 1 -2 dage i løbet af ugerne, MG deltager i møde om
arrangementet

- Kommende møder:





Tirsdag den 12. april kl. 19 - 21
Onsdag den 11. maj kl. 19 - 21
Tirsdag den 14. juni kl. 18 - 20
Tirsdag den 2. august kl. 17 - 19

Alle møder afholdes i Roklubbens lokaler

Kirsten Falch
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