Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2017 kl. 18.30 i roklubben

1 Indkommen post
Intet
2 Økonomi – status
Der skal indsendes budget for 2018 inden 1. november 2017 til kommunen for at kunne søge lokaletilskud.
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Anna Calløe , ny ungdomskajakroer
2. Udmeldelser: 3. Ændringer: 4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg:
Tirsdagsholdet er stoppet den 10.10.med udendørstræning, Hans holder 6 ugers pause og derefter
starter indendørs træning tirsdage i lige uger
Onsdagsholdet stopper den 11.10. med udendørstræning, Tina kører indendørstræning hver
onsdag.
Svømmetræning starter i januar så der kan aflægges svømmeprøve inden den nye udendørssæson
starter.
Der afholdes en afslutningsaften med pizza for begge hold inden jul
2. Seniorer:
Den 25. oktober holdes afslutningsfrokost i Det røde Pakhus - husk tilmelding
3. Turudvalg: 5 Opfølgning fra tidligere:
1. Indkøb af pagajer, næsehjul, stropper..
Pagajer og pagajsnore er indkøbt, Gert tager sig af køb af næsehjul og bagagestropper
2. Salg af kajakker :
4 kapkajakker til salg, min 500 kr. pr. stk
3. Instruktørkurser :
Roinstruktør (klubtræner): kurset er over 4 weekender i foråret, Peter undersøger pris
Kajakinstruktør: (klubinstruktør) kurset er over en weekend til omkring 2000 kr. , det kunne være
fint med 2 - 3 erfarne kajakroere der vil på kurset.
4. Kommende kajakkurser:
Der arbejdes på at finde datoerne
5. Vintertur i svømmehal :
Begge ture planlægges til slut marts/ start april til inspiration for den næste sæson
6 Igangværende opgaver:

1. Byggeplaner:
Der er gang i arbejdet. Bygningen gennemgås som helhed for evt. mangler af en tømrer
2. Dagligt rofarvands oversigt/ kort:
Der arbejdes ihærdigt, nye adresser for kortkøb er fundet

7 Andet:
1. Km angivelser ? skal de rettes ? :
Ny opmåling foretages så de forhåbentlig er klar til den næste sæson. Henrik kontaktes for
opmåling
2. Sommerkurser :
Erhvervsforeningen m.fl. påtænker at lave et sommerkursus med kultur og vandsport og i den
anledning er roklubben blevet spurgt om deltagelse med et tilrettelagt fem dages kursus.
Bestyrelsen har sagt ja og undersøger mulighed for instruktører
3. Standerstrygning afholdes den 29. oktober kl. 15.
8 Drejebogen:
Alt på plads
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde
Flyttet til den 6. november kl. 18.30 - 20.30 i roklubben
onsdag den 8. november kl. 18.30 - 20.30, sted opgives på dagsorden
tirsdag den 5. december kl. 18.30 - 20.30 , hos Margit

