Skelskør Roklub
Referat af bestyrelsesmøde den 5.marts 2018 kl. 18.30 - 20.30 afholdt i Roklubben

1 Indkommen post:
Brev fra Maritimt folkemøde i Korsør den 25. august: Skelskør Roklub vil i samarbejde med Korsør Roklub
arrangere noget
2 Økonomi – status:
Alt som det skal være
3 Medlemsregistrering:
1. Indmeldelser: Ole Hansen, Anna Callø (ungdomsroer)
2. Udmeldelser: Christina Bjerre, Asta Ursin
3. Ændringer: 4 Nyt fra udvalgene:
1. Ungdomsudvalg:
Tirsdagsholdet træner flittigt for at kunne aflægge svømmeprøve på 600 meter inden de skal tage
deres IPP2 bevis. Nyt tirsdagshold starter til juni, de tidligere deltagere på tirsdagsholdet fortsætter
torsdage med Mads som træner
2. Seniorer:
Der er forslag om at den sidste onsdags - gåtur ender på Kobæk Café, hvor der spises smørrebrød.
Opfordring: Der mangler stadig en til at planlægge langture til den kommende sæson, spørg evt.
Kirsten Nielsen om råd.
5 Opfølgning fra tidligere:
1. Instruktørkurser :
Deltagere på kajak hjælpetræner kurset er: Gert, Peter Birk, Arne Binderup, Inge Marie, Winnie,
Kirsten Falch. Peter Dam spørges igen . Kirsten Falch sender oplysninger om kurset ud til deltagerne.
2. Arrangement den 7. februar :
Rigtig godt arrangement.
3. Tryggs livreddende førstehjælpkursus i inrigger :
Især de nævnte deltagere i punkt 5,1 opfordres til at melde sig
6 Igangværende opgaver:
1. Nyt logo til bluser, div. grej oplæg til standerhejsning?:
Der arbejdes fortsat med projektet og vi forventer at kunne vise den nye kollektion af klubrotøj til
standerhejsningen den 24. marts
2. Byggeprojekt :
Gruppen udvides med det nye bestyrelsesmedlem og fortsætter arbejdet som aftalt på
generalforsamlingen
3. Dagligt rofarvand :
Der ophænges et kort over ro farvand for robåde og et for kajakker / fredede områder
4. Kajakkurser:
Kajakkurset den 9. - 10. juni er fyldt op. Søren og Mads er instruktører. Det forventes, at der
afholdes endnu et kajakkursus

7 Andet:

1. Registrering af både og kajakker:
Vi vil fotografere alle både og kajakker og om muligt registrere dem med anskaffelsestidspunkt og
købsværdi.

8 Drejebogen:
Margit spørger sin for og arrangerer dagen. Peter sørger for mandskab til at få slæbested og bro i vandet

9 Godkendelse af referat
10 Næste møde :
11. april kl. 18.30 - denne dag lægges en plan for møder fremover, så husk kalenderen

