Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 6.november 2017 kl. 18.30 i roklubben

1 Indkommen post Intet
2 Økonomi – status : Intet at bemærke
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser Intet
2. Udmeldelser Intet
3. Ændringer Intet
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg: Det var en hyggelig afslutningsdag med de unge
2. Seniorer: Hyggelig afslutning på Det Røde Pakhus
3. Turudvalg: Kirsten Nielsen fortsætter ikke, men vil gerne hjælpe afløseren i gang med adresser mm
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Indkøb af næsehjul, stropper..: Gert mener det hele er på plads når den nye sæson starter
2. Salg af kajakker : Ingen har henvendt sig så Roland Ibsen tager sig af dem
3. Instruktørkurser : Peter Birk Nielsen, Winnie Vadman, Gert Christiansen og Kirsten Falch ønsker
kajakkursus i det kommende år.
Der er endnu ikke kommet endelige tilbagemeldinger vedrørende kursus i instruktør til inrigger.
4. Kommende kajakkurser: Søren og Mads underviser på det første kursus og Christina underviser på
det andet kursus, endelige datoer afventes.
5. Vintertur i svømmehal : Datoerne afventes
6 Igangværende opgaver:
1. Byggeplaner: Der arbejdes konstruktivt på sagen og der satses på at kunne præsentere forslag
til GF i 2018
2. Dagligt rofarvands oversigt/ kort: Kort er klar til den nye sæson

7 Andet:
1. Km angivelser, Peers oplæg diskuteres : Der udfærdiges et nyt skema med nye km angivelser til den
nye sæson
2. Nyt logo til bluser, div grej ( Peer har et forslag): Der arbejdes videre med ideen
3. Dato for foredrag om lang tur : Margit arrangerer en dato først i februar
4. Margit bestiller grats mærkater til udstyr fra Trygfonden
5. Permanent flytning af standerstrygning diskuteret
6. Kirsten reserverer lokale på biblioteket til GF

8 Drejebogen
Broen skal tages op efter standerstrygning, mandskab skal samles, Keld spørges
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde
Onsdag den 6. december kl. 18.30 - 20.30 hos Margit
8. januar 2018
5. februar 2018

