Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2017 kl. 18.30 hos Margit, Strandgade 19

1 Indkommen post: Intet
2 Økonomi – status:
Resultatopgørelse med noter er klar til revision, budget for 2017 er lagt.
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Intet
2. Udmeldelser: En udmeldelse
3. Ændringer: Intet
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg: Hans og Tina kører stadig træningen med de unge hele vinteren ulige onsdage kl.
16.15. Der er stadig mulighed for svømning i Korsør svømmehal. Vi undersøger muligheder for at
sende 1 - 2 unge på ungdomsassistentinstruktørkursus
2. Seniorer: Intet
3. Turudvalg: Intet
4. Hjemmeside: Den nye hjemmeside fungerer fint. Vi opfordrer medlemmer til at sende billeder ind
til arne.binderup@gmail.com
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Indkøb af møbler: Er indkøbt
2. Kajak indkøb: Er indkøbt
6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde: Se sponsorlisten på hjemmesiden
2. 100 års jubilæum : Møde i uge 3 om jubilæumsskriftudvalget. Nu skal der nedsættes et
aktivitetsudvalg , meld dig gerne til Margit
3. En dagskurser i Hav/ tur-kajak? Der er foreløbig aftalt et weekendkursus i kajak med Martin Ploug ,
Søren og Nanna den 3. - 4. juni. Der arbejdes videre med opfriskningskurser i både havkajak og
turkajak.
7 Drejebog: Er gennemgået
8 Andet:
1. 7. februar kommer Oliver Rechendorf , fritidskonsulent i Slagelse kommune, og hører om klubben
og Margit viser rundt.

2. Generalforsamling:
Dagsorden, regnskab, ændringsforslag , budget sendes til SKROT
3. Ændringsforslag:
Forslag fra medlemmer: I kajak reglementet slettes §3 stk 11

Forslag fra bestyrelsen:
1: kajakreglementet §3 stk 5 b ændres til Roet mindst 100 km i kajak med K1 inden for 12 måneder
efter bestået kajakkursus.
2 : kajakreglementet §3 stk 7 b ændres til Roet mindst 200 km i kajak med K2 indenfor 12 måneder
3: Tilføjelse til §17 : Stk 2 unge mellem 12 og 15 år, som er frigivet, må ikke ro ud af alene.
4: §3 stk 2 ændres til : Kun instruktører, godkendt af bestyrelsen, kan frigive medlemmer efter
bestået prøve i henhold til EEP2 ` regler
Kirsten skriver den oprindelige tekst sammenlignet med forslagene og sender det til Erik Meisner senest
den 15. januar
Margit sender dagsordenen
Inge Marie sender regnskab , budget mm
9 Godkendelse af referat
Referat godkendes af de fremmødte
10 Næste møde
7. februar kl. 18.30

