Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 14. september kl. 18.30 i klubben

1 Indkommen post
Takkekort fra Helle og Kær
2 Økonomi – status
Pt ligger vi bedre end budgetteret
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: 8 nye tilmeldte, 4 unge og 4 fra kajak kursus, se vedlagte liste
2. Udmeldelser: ingen
3. Ændringer: ingen
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg : Kører stadig godt med super gode trænere. Rasmus har undervist i
grønlændervendinger
2. Seniorer: Alt kører fint
3. Turudvalg: Turen til København aflyst pga for få tilmeldinger, meget vellykkede ture til Gavnø og
Aunø
4. Hjemmeside: Kører fint
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Kajakkursus: Godt kursus med 5 deltagere, 4 øvede og en nybegynder, alle bestod.
6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde: 10.000 kr. fra Brand af 1848, 10.000 kr. fra Nordea, der forventes 10.000 kr. fra
Syd Bank, Der er sendt ansøgning til Carlsberg sportsfond , Seas Nve og til Tryg om nye veste. Der
tjekkes op på Antenneforeningens støtte på 15.000 kr.
2. 100 års jubilæum : Der er søgt om 20.000 kr. hos Holsteinborg Fonden til trykning af
jubilæumsskrift. Der er holdt møde den 6. sept. Harboe søges om øl til festdagen og der skal
nedsættes et festudvalg til at arrangere fest og reception.
3. Indkøb af møbler: Der arbejdes stadig på sagen
4. Altaneftersyn: Alt OK
5. Kajak indkøb : Der er købt en god brugt kajak til 5.500 kr.
6. En dagskurser i Hav/ tur-kajak? Arrangeres til næste sæson
7 Drejebog
Ansøgning om vinterroning skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober.
8 Andet:

1. Lisbet og Kasper den 28. oktober: Aftenen er fra 19 - 21 , tilmelding senest den 15. oktober til
kirsten@fam-falch.dk, entre 20 kr. - der serveres kaffe og kage. Emnet er : Vejen til OL , Spørgsmål
er meget velkomne. Margit skriver en artikel til lokalavisen. Kagebagere søges.
2. Hjertestarter kursus den 2. november , sammen med sejlklubben: Der er 6 pladser til Roklubben
efter "Først til mølle" - princippet. Det er den 2. november kl. 14 - 17 i Sejlklubben
3. Standerstrygning: Søndag den 30. oktober kl. 15
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde : Mandag den 10 - 10 kl. 18.30 - 20.30 i klubben

