Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2017 kl. 18.30 hos Margit, Strandgade 19

1 Indkommen post
Intet nyt
2 Økonomi – status
Intet at bemærke
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser
2. Udmeldelser
3. Ændringer
Ingen ændringer til 1, 2, eller 3. Fremover vil navnene til ændringerne blive nævnt i referatet
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg
Udendørs træning starter den 10. maj for øvet ungdom med Tina som træner
Udendørs træning for nye ungdomsroere starter tirsdag den 16. maj med Hans. Der er åbent hus for
ungdomsroere den 16. maj
Bestyrelsen vil sørge for ekstra hjælpere til de to ro aftener
Både Hans og Tina skal på førstehjælpskursus
2. Seniorer
1. onsdag i måneden er det "Ud af huset" gåtur ( fx Glænø rundt) De øvrige onsdage går vi som sædvanligt
en tur i nærområdet. Vi mødes ved roklubben alle gange kl. 9.30
3. Turudvalg
Intet nyt endnu
4. Hjemmeside
Intet nyt
5 Opfølgning fra tidligere:
Den nye 4 - årers inrigger forventes klar til standerhejsningen
6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde
Margit har flere ansøgninger ude med ansøgning om bidrag til jubilæumshæftet. Super Brugsen har
givet tilsagn om sponsorat i naturalier, ligesom Harboe leverer øl og vand til festen/receptionen..
Peer henvender sig til OK angående løbende sponsorat

2. 100 års jubilæum
Else står for den overordnede planlægning af det praktiske til jubilæumsfesten og er i fuld gang.
Margit søger Rema 1000 om sponsorat til desserten
Planlagte priser for aftenen: Medlemmer 100 kr., ikke medlemmer 175 kr.
musik til receptionen:
musik til sang om aftenen: Trio 2 og til dansen: Team Evergreen
Claus opdaterer sangbogen
Jubilæumsudvalget arbejder ihærdigt og holder møde igen den 8. marts
Opfordring til medlemmerne: Mød op i roklubbens bluse til receptionen ( der er stadig bluser til salg)

3

En dagskurser i Hav/ tur - kajak?

Kirsten arrangerer en dag i tur - kajak for øvede kajakroere , Tina vil gerne undervise os. Dagen
bekendtgøres ved opslag i klubben og en nyhedsmail så snart dato og plan er klar
4

Standerhejsning den 25. marts

Standerhejsning den 25. marts kl. 15.00
Bestyrelsen spørger om følgende vil løse de nævnte opgaver:
Else og Dorrit står for borddækning og kaffe brygning
Margit sørger for kage mm med mindre kagebagere melder sig til Margit senest den 20. marts
Standeren hejses af Tina
Margit sørger for roere til den første tur
7 Drejebog
Kirsten sørger for renskrivning af ændringer i kajakreglementet
Inge Marie ansøger om medlems - og lokaletilskud
Åbent Hus for inrigger og kajakker i forbindelse med Havnens Dag den 10. juni
Keld og co. sørger for at broen er i vandet og klar til sæsonstart
8 Andet:
1. Navn på den nye båd og den sidste kajak
Alle medlemmer kan være med i en konkurrence om navn til den nye inrigger, send et navne forslag til
Kirsten, kirsten@fam-falch.dk senest den 17. marts. Bestyrelsen udvælger navnet, og den, der har foreslået
navnet, får en lille præmie. Hvis flere har foreslået samme navn, trækker bestyrelsen den heldige vinder.
De unge finder på navn til den nye kajak

2. Husforvalter/forårsrengøring:
Da der ikke er fundet en afløser for Asger som husforvalter er Peter Birk Nielsen bestyrelsens kontaktperson
og fejl og evt mangler sendes/ siges til Peter.
Forårsrengøringen finder sted den 29. april kl. 9.00 med efterfølgende frokost
3. Margit sørger for nye billeder af æresmedlemmerne
4. "Sikkerhed på Vandet" fortsætter
5. Pokaler:
vi foreslår at pokalerne afløses af noget mere nutidigt, f.eks. en flot tavle i klubhuset
6. Arne spørges om det er muligt at lave en speciel registreringsliste for roede km for de unge
7. Roklubben bliver medlem af erhvervsforeningen ( 500 kr. + moms)
8. Roklubben bør gå med i den kommende nye Skælskør app , der er under opbygning. Pris 500 kr.
9. evt
Peer opfordrer medlemmerne til at lave et hold til "Stafet for livet"
Peer kontakter Ældre Sagen for et evt. arrangement i roklubben for Ældre Sagens medlemmer
Varmepumpen skal efterses, Peter sørger for det
Kanindåb den 19, august
9 Godkendelse af referat sker via mail
10 Næste møde
Mandag den 10. april kl. 18.30 - 20.30 på Lindevej 3
Mandag den 8. maj kl. 18.30 - 20.30 i klubhuset
Torsdag den 8. juni kl. 18.30 - 20.30 i klubhuset
Mandag den 7. august kl. 18.30 - 20.30 i klubhuset

