Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2017 kl. 18.30 i roklubben

1 Indkommen post:
Ronetværk Vestsjælland har inviteret til samarbejdsmøde og formanden svarer at Skelskør Roklub ikke
interesseret i øjeblikket.
Mølleåens Blå Bånd: Invitationen sendes ud til klubbens medlemmer, som kan foretage individuel tilmelding
hvis deltagelse ønskes.
2 Økonomi – status
Sponsorat til jubilæumsskriftet fra Nordea er nu indgået på kontoen
De manglende kontingentbetalinger er indbetalt
ellers alt fint
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Ungdomsroer Bertram og kajakroer Claus Calløe
2. Udmeldelser: Helle Johnsen og Karina Leerhoff
3. Ændringer: Ingen
4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg: De to træningsaftener kører stadig godt. Hans og Tina vil gerne fortsætte med
vintertræning
2. Seniorer: Det kører bare fint
3. Turudvalg: Husk at Kirsten Nielsen gerne vil afløses, så meld dig til bestyrelsen hvis du er
interesseret i at overtage posten.
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Dagligt rofarvands oversigt/ kort: Peter og Inge Marie arbejder ihærdigt på sagen
6 Igangværende opgaver:
1. Sponsorer/fonde: Der søges ikke i øjeblikket
2. Byggeplaner: Byggeudvalget er udvidet og består af Peter Birk Nielsen, Peer Lettholm, Anders
Hugo-Persson og Peter Dam. Gruppen arbejder med planer om bedre toilet- og
omklædningsforhold derefter renovering af klublokalet
3. Indkøb af pagajer, sprayskirt: Der indkøbes 3 pagajer og sprayskirt indkøb udsættes.

7 Andet:
1. Nye kajakkurser: Der planlægges to havkajakkurser til det kommende år: Sidst i maj/ først i juni og
sidst i juni/ først i juli med 10 - 12 deltagere på hvert kursus.

2. Evt salg af kajakker der ikke bruges: De 4 kajakker, der ligger ude på græsset, sættes til salg. De
tilbydes først til medlemmer
3. Snak om hvilke bådtyper der skal være til rådighed for medlemmer: Der kigges efter brugt stor
havkajak og en brugt tur kajak.
Har klubben brug for fire singlescullere?
4. Snak om div uddannelser til instruktør: Kirsten undersøger pris og tidspunkter for
instruktøruddannelse i kajak og Peter undersøger pris og tidspunkter for instruktørkursus til inrigger
5.
6.
7.
8.

Indkøb af næsehjul til kajaktrailer, bagagestroppe af god kvalitet: Peer kontakter Gert for indkøbene
Ronetværk, Vestsjælland: Se punkt 1
Mølleåens Blå Bånd : Se punkt 1
Vintertur i svømmehal : Margit planlægger tur til Gerlev Svømmehal for en tur for de unge med
Hans og Tina og en tur for øvrige medlemmer. Her er der mulighed for at øvelser i kajak

8 Drejebogen: Standerstrygning den 29. oktober. Ansøgning om vinterroning skal være bestyrelsen i hænde
senest den 15. oktober
9 Godkendelse af referat
10 Næste møde :
Tirsdag den 10. oktober kl. 18.30 - 20.30
Onsdag den 8. november kl. 18.30 - 20.30
evt. 5. december kl. 18.30 - 20.30

