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

1 Indkommen post: Intet
2 Økonomi – status: Alt opdateret. Der er tilbageholdt 6.000 kr. i betalingen af den nye båd som sikkerhed
for fejl og mangler. Da firmaet ikke har reageret på oplysning om fejl ved bundprop, vil Margit forsøge at få
en kreditnota på beløbet så sagen kan afsluttes
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Kaj Hansen
2. Udmeldelser: Victor , Lars Gaarn, Charlotte Jørgensen
3. Ændringer: Ingen
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg: Onsdagsroning for øvede ungdomsroere starter den 10. maj, hvor der også holdes
lidt "efter konfirmations hygge". Der udarbejdes et skema for frivillige hjælpetrænere til både
onsdage og tirsdage, hvor nye roere ror
2. Seniorer: Søren og Leif starter på A- styrmandskursus og vil fortsætte på instruktørkursus derefter.
3. Turudvalg: Der er ophængt tilmeldingsskema til to langture, 16. juni til Nykøbing F og 19. juni til
Tissø
4. Hjemmeside: Intet at bemærke
5 Opfølgning fra tidligere:
6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde: Nordea har givet 10.000 kr. til udgivelse af jubilæumsskrift
2. 100 års jubilæum : Jubilæumsskrift forventes klar til trykning ultimo maj, forslag til invitationer
er klar, Inge Marie har udarbejdet en liste over roklubber, der skal inviteres til receptionen
3. OK sponsorat: Peer udsender vejledning om hvordan eksisterende OK kunder kan tilmelde sig til
at støtte Skelskør Roklub og vejledning til nye OK kunder.

7 Andet:
1. Klubbens daglige rofarvand: Peer og Peter vil tager kontakt til landinspektør om nye kort. Kort over
daglig rofarvand vil derefter blive ophængt i klubben
2. Evaluering af rengøringsdag: Meget fin dag med stor opbakning
3. Fastlæggelse af datoer for redningsøvelser i de forskellige bådtyper??: Redningsøvelser i både
inrigger og kajak vil blive afholdt den 5. august såfremt Arne kan hjælpe den dag
4. Kanindåb: Der afholdes som tidligere oplyst kanindåb den 19. august afrundet med grill
arrangement
5. Kajakkursus: Der er 14 tilmeldte hvilket kræver lån af kajakker mm fra anden klub. Peter er
tovholder til kurset. Der er afslutning for alle søndag den 4. juni fra kl. 15.30. Inge Marie udarbejder

ti små spørgsmål til Skelskør Roklubs kajakregler og Kirsten sørger for kajakreglerne er på tryk til
deltagerne. Udlevering til deltagerne lørdag og svar tilbage søndag ( Peter retter)
6. Der afholdes instruktørmøde den 22. maj eller 29. maj
7. Gert og Inger har doneret en fin kajak til klubben, Tak for det.
8. Liste over roeres tilladelser ophænges til revision. Er der ændringer meddeles det til bestyrelsen,
som retter til.
8 Drejebogen: Er klaret
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde
8. juni kl 18.30 i roklubben
Evt ekstra møde om jubilæet den 19. juni kl. 18.30

