Skælskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 11. maj kl. 19.00 i klubben

1 Indkommen post intet
2 Økonomi – status
Margit tjekker op på sponsorater
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: To nye medlemmer
2. Udmeldelser: Ingen
3. Ændringer: Et medlem er gået fra aktiv til passiv/aktiv
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg : Ungdom startet i dag med 6 drenge
2. Seniorer: Aftenroningen er i gang. Alle opfordres til at ro aftenroning tirsdage kl. 18.15
3. Turudvalg: Der er planlagt tre langture: 1. juli til Nykøbing F, 27. august til Gavnø og 10. september
til Københavns Havn
4. Hjemmeside: Intet
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Kajakkursus: Margit følger op på kurset. Bestyrelsen godkender Hans og Søren til at udstede EEP2
og Jan Larsen, Inge Marie, Peter og Gert godkendes til hjælpetrænere og kan dermed tage nye
kajakroere med ud i dagligt rofarvand.
2. Køb af båd/kajak:4-inrigger er nu bestilt og 25 % betales nu, levering forventes først ultimo
september/primo oktober. Den ene kajak er i ordre, toer kajakken forsøges byttet til 4 pagajer
3. Oprydning af kajakker: Oprydningen fortsætter
6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde: Margit arbejder med søgning af fonde
2. Åbent hus 29. maj (Vild med Vand dagen): Roklubben holder åbent hus mellem 11 - 13 og 14 - 15,
Margit laver flyers til uddeling
3. Åbent hus for unge kajakroere den 25. maj kl. 16.30 og den 8. juni kl. 16.30 og den 21. maj i
forbindelse med idrætsdag for ungerådet deltager Anni med uddeling af flyer
7 Drejebog: Intet
8 Eventuelt:
Margit og Per har undersøgt forsikringer og den billigste er stadig hos Alm. Brand. Forsikringen dækker
tyveri, brand, ansvar, transport af både/kajakker på trailer. Forsikringen dækker IKKE skader på klubbens
både ("ingen kaskoforsikring")
Liste over styrmænd hænges op i klublokalet og ved pc. Husk der skal en styrmand i hver båd
100- årsjubilæumsskrift: Der er en lille arbejdsgruppe bestående af Helle Frederiksen, Jimmi Andersen,
Arne Binderup, Erik Meisner og Margit. Gruppen mødes den 1. juni. Det vil naturligvis også blive muligt for
andre at komme med indlæg/ forslag senere.
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde er den 14. juni kl. 18

