Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober kl. 18.30 i klubben

1 Indkommen post: Intet
2 Økonomi – status:
Ser stadig bedre ud end budgetteret
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: 1 ny tilmeldt, Mathias Thrän
2. Udmeldelser: Ingen ændring
3. Ændringer: Ingen ændringer
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg :
Afslutning den 12.10.16 med hygge og pizzaer.
Hans / Tina vil gerne stå for noget træning i vintersæsonen
Peter får tjek på om de unge kan træne i svømmehallen med Korsørs unge
2. Seniorer:
Efter standerstrygningen vil der igen være gå ture hver onsdag kl. 9.30
3. Turudvalg:
Ikke flere ture i denne sæson
Der er invitationer fra Holbæk og Kalundborg til næste ude sæson
4. Hjemmeside:
Snak om fornyelse af hjemmesiden
5 Opfølgning fra tidligere:

6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde:
Der er kommet 14.000 kr. fra Trelleborgfonden/ Sydbanken
Nej fra SEAS NVE igen
Ansøgninger er sendt til Carlsberg sportsfond og kommunens udviklingspulje
2. 100 års jubilæum :
Der arbejdes videre
3. Indkøb af møbler:
Tilbud fra sejlklubben om at være med i deres stoleindkøb for at opnå rabat.
4. Kajak indkøb :
Der er muligvis lejlighed til at købe endnu en coastliner, pris og alder afventes
5. En dagskurser i Hav/ tur-kajak?:
Der vil blive planlagt kurser i januar
7 Drejebog:
Der er ikke modtaget ansøgninger om vinterroning, ellers alt klaret

8 Andet:
1. Lisbet og Kasper den 28. oktober:
Kirsten skal sende materiale om de to til Margit, som vil skrive en lille artikel til lokalavisen
2. Hjertestarter kursus den 2. november , sammen med sejlklubben:
Margit spørger seniorerne igen
3. standerstrygning:
Standerstrygningen foregår søndag den 30. oktober kl. 15 med dåb af kajak, mindepokal uddeles og
der er kaffe og kage
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde :
7. november kl. 18.30 - 20.30 i Strandgade 19
11. januar 2017 kl. 18.30 - 20.30

