Referat af mødet:

Torsdag d. 14. januar kl. 19.00 på biblioteket.

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


Nyhedsbreve fra DFfR, DKF.

3. Økonomi: Godkendelse af regnskab og budget. Budgettet udvides med indkøb af en ny inrigger. Regnskab
og budget er godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.
4. Medlemsregistrering:


Indmeldelser:



Udmeldelser: Kim Kofoed, Anne Keinike, Mirete Keinike.



Ændringer:

5. Nyt fra udvalgene:


Ungdomsudvalg: Vinteraktivitet status. Vi bruger svømmehallen, og vi kommer godt ud af det med
Korsør.
Ungdomslejr i Korsør 18. - 19. juni. Vi opfordrer vore ungdomsroere til at deltage, og vi regner med at
stille med 2 – 4 voksne medhjælpere.



Seniorudvalg: Seniorerne går om onsdagen. Der er stor aktivitet i romaskinerne. Der er ønske om en
aften med instruktion i test af svømmeveste. Afholdes 28. januar kl. 19 i klubhuset.



Turudvalg:



Hjemmesiden:

6. Opfølgning fra tidligere møder:


Salg af ”Helle” sat på hold.



Vi har endnu ikke modtaget nyt tilbud på forsikring.

7.

Igangværende opgaver:


Undersøgelse af renovering af badefaciliteter. Det bliver svært at udbygge klubhuset på grund af en
kloakledning på grunden bag huset. Det er muligt, man kan placere en pavillon til badefaciliteter.



Forslag om køb af ny 4 årers inrigger. Den bliver sat på budgettet.

8. Drejebog:
9. Eventuelt:


Drøftelse af kommende generalforsamling.



Bestyrelse: Steen stopper som formand. Erik og Arne stopper som bestyrelsesmedlemmer. Øvrige
fortsætter i bestyrelsen.



Udvalgsposter. Max stopper som materielforvalter. Husforvalter, FONU og revisor fortsætter.



Vedtægtsændringer.



Projekt: Vild med vand, som er et samarbejde mellem lystbådehavne - søndag den 29. maj. Vi deltager
og laver åbent hus samme dag.



Møde i det røde pakhus og foreningen år 2000.
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10. Godkendelse af referat : Godkendt af alle.
1 1.

Næste møde: 26. februar kl. 18 på biblioteket.

Referent: Arne
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