Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2017 kl. 18.30 i roklubben

1 Indkommen post: Intet
2 Økonomi – status: Intet at bemærke
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Der er 12 nye kajakroere, liste bliver sendt ud med nyhedsbrev
2. Udmeldelser: Kaj Hansen
3. Ændringer : Intet
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg: Der er ni nye ungdomsroere på tirsdagsholdet. Begge ungdomshold går rigtig godt
med de gode trænere.
2. Seniorer: Alle aktive instruktører har holdt møde og et fælles reglement for undervisning af nye
styrmænd er udarbejdet. Dette lægges i dropboks af Peter
3. Turudvalg: Tissø - turen gennemføres , men turen til Nykøbing F udsættes til senere , se på
opslagstavlen i klubben.
5 Opfølgning fra tidligere:
6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde: Kommunen har doneret 10.000 kr. - afslag fra Trelleborg fonden
2. 100 års jubilæum: Jubilæumsskriftet er klar til trykning , sangbogen er revideret og klar til
trykning, jubilæumsudvalget holder møde mandag, så der er styr på det hele.
3. Byggeplaner: Udvalget er ved at samle planer over kloaksystemet og tidligere tegninger
sammen.

7 Andet:
1. Klubbens daglige rofarvand: Peter vil stadig kontakte Hans Rolf Petersen og få et kort
2. Kajakkursus:
 Rigtig fint kursus med tilfredse tilbagemeldinger fra deltagerne. Alle 14 er godkendt
 På grund af endnu et kajakkursus , der afholdes den 5. -6. august, må vi flytte
redningsøvelserne. Ny dato udmeldes snarest.
3. Deltagelse på div. arrangementer ( Kunstskibet M/S BIBIANA, Streetshow...):
 Peter har deltaget på et møde ang. lokalplan over det grønne område over P - pladsen. Der
ønskes en udvidelse af den nuværende P - plads , se evt på kommunens hjemmeside for
flere oplysninger.
 Nogle af roklubbens medlemmer hjalp til med det praktiske ved et møde onsdag aften,
dette gav 2000 kr. til klubben, tak for hjælpen.
 Den 23. juli ankommer kunstskibet M/S Bibiana og alle opfordres til at tage imod skibet




Streetshow den 15. juli med tilmelding den 24. juni , Margit sender det ud i nyhedsbrev hvis
der er nogen i klubben der vil deltage som reklame for klubben.
Peer vil forsøge at opklare mysteriet om de to Facebook sider for klubben.

8 Drejebogen
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde :
19. juni kl. 18.30 i roklubben
7. august kl. 18.30 i roklubben
7. september kl. 18.30 i roklubben
2. oktober kl. 18.30 i roklubben

