Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 5. november kl. 18.30 hos Margit, Strandgade 19

1 Indkommen post: Intet
2 Økonomi – status: Ser stadig godt ud
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Ingen ændringer
2. Udmeldelser: Ingen ændringer
3. Ændringer: Ingen ændringer
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg : Der er træning for ungdommen onsdage i lige uger kl. 16 - 18, hvor Hans træner
dem. Der er træning i Korsør svømmehal hver onsdag kl,. 20 . Her er Tina som regel til stede, ind i
mellem også Hans.
Der er sommerlejr på Sydfyn den 17. - 18. juni 2017
2. Seniorer: Onsdags gåturene starter den 16. november kl. 9.30 og der er julefrokost den 21.
december kl. 12
3. Turudvalg: Holder vinterferie
4. Hjemmeside: Arne har sat en hjemmeside op i nyt system og det ser rigtig fint og brugervenligt ud.
Der arbejdes videre på den
5 Opfølgning fra tidligere:

6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde: Antenneforeningen har sponsoreret 20.000 kr. til klubben som den eneste
sportsklub. Indtil nu er der indkommet i alt 54.000 kr. og der afventes svar fra flere indsendte
ansøgninger.
2. 100 års jubilæum : Borgmesteren vil gerne komme til festen den 1. juli 2017 . Udvalget arbejder på
jubilæumsskriftet. Husk der nedsættes et festudvalg først i det nye år.
3. Indkøb af møbler: 20 nye stole er indkøbt
4. Kajak indkøb : Der er købt en ny tur - kajak , den ankommer den 10. dec
5. En dagskurser i Hav/ tur-kajak?: Margit kontakter Martin Ploug for aftale om både kajak kursus for
begyndere og en dag for øvede
7 Drejebog
Husk fornyelse af annoncer til SKROT
8 Andet:
Æresmedlem i klubben: Ved gennemgang af gamle referater er det kommet for dagen, at Flemming
Jørgensen er æresmedlem og vil få sit billede op på hylden.

Vedtægter til generalforsamling: Vedtægterne blev drøftet og der påtænkes evt smårettelser til
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 22. februar 2017
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde : Onsdag den 11. januar kl. 18.30 - 20.30
Tirsdag den7. februar kl. 18.30 - 20.30
Tirsdag den 7. marts kl. 18.30 - 20.30

