Referat af bestyrelsesmøde d. 17.august 2016
Gæst: Poul Erik
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Gennemgang af to-do liste: Klubaften 7. sept. Agner sørger for
opslag.
Følgebåd har vi ikke fået midler til fra Trygfonden. Jørgen kontakter
Linder for tilbud.
Hjertestarterkursus for 16 personer afholdes i sept-okt,- tilmelding
efter ”først til mølle”.
Nøglesystem tilbud indhentet 44.000 kr. Best mener det er for dyrt.
Jørgen taler med Keld vedr brug af nøglekode.
3. Formanden: 75 års jubilæum: 19. april 1943-19. april 2018. Lørdag
21.april afsættes, afhænger dog af Haribo Cup og leje af Hylleholt
hallen. Revy og dans planlægges som en del af festen. Deltagerpris
til festen i hallen dækker mad og drikkevarer. Reception i klubhuset
afholdes sammen dag. Jubilæumsblad/bog/hæfte, udgifter dækkes af
annoncer, som omdeles i lokalområdet. Renovering af klubhuset
planlægges. Poul Erik kommer med et oplæg på næste
bestyrelsesmøde i september.
Hilsekulturen drøftes, bestyrelsen oplever god stemning og at alle
hilser. Vi opfordrer alle til at hilse.
Frivillige søges til Mastersroning, er det noget for ”de unge”? Jørgen
spørger Ib.
4. Kasserer: Adresse ift. forsikringer og pengeinstitut? Er rettet.
Aftenseminar i Stevs roklub, Jytte, Gunner og Annette deltager.
Faxe kommune og nye datoer vedrørende puljeansøgninger.

Stillingsbeskrivelser: Udsættes til næste møde?
½ års regnskab gennemgås.
Mobilepay er næsten klar.
5. Fonde: Forsikringerne gennemgået.
Henvendelse vedr. LAG-ansøgning; vi har fået 89.000 kr., hurra.
Søgt Vaskerifonden om 65.000 kr. til hjælp til ny klubbil. Sponsorer
til ny klubbil? Skal vi have ny klubbil?. I henhold til tidligere
beslutning på bestyrelsesmøde skal bestyrelsen informeres om alle
ansøgninger.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Renovering af svømmehallen trækker
ud, sæsonen forlænges i foråret. Annonce i Faxe Bugten i næste uge.
Trænermøde er afholdt, afløsere for svømmeleder er fundet.
7. Rochef: Søren har redigeret hjemmesiden, den er let og overskuelig
nu, tak til Søren. Søren ønsker at trække sig som ansvarlig for
hjemmesiden, ny redaktør skal findes. Smårettelser tager Gunner
med Søren.
Vi beslutter, at man skal have roet 250 km før deltagelse i kortturs
styrmandskursus.
Fremover skal der på styrmandskurserne være mindst én tur til Fed
Havn.
Gunner undersøger hos DffR , hvad der er godkendt som ”dagligt
rofarvand”.
Kanindåb d. 4. 9 kl. 10, vi fordeler opgaver.
Kaproning d. 25.9, hold skal sættes.
Møde vedr. placering af bådene er afholdt (pkt. 3 i sidste referat).
Pkt. 10 (sidste referat) endelig placering af bådene besluttes i uge 35.
Hvis både skal sælges, skal dette besluttes på generalforsamling.

På bestyrelsesmødet d. 23.5 besluttede vi følgende:Betaling til
transport og træningslejre m.m.;
Der skelnes mellem sociale ture, træningslejre og konkurrencer.
Sociale ture er med fuld egen betaling. Rodragter og startgebyrer
betales af klubben. Trænings- og konkurrenceture betales af klubben
dog med egenbetaling på 100 kr. pr dag pr person.
Ture udenfor Danmark ansøges bestyrelsen om. Dette er gældende
fra 1.1.2017.
Har deltaget i interview i DffR vedr. projektet ”Robattel”.
Coastalbåde er havets fremtid! Rødvig er Coastalcenter, og vi er
inviteret.
Speedcoachene skal være til rådighed i depotrummet i klubben.
8. Kajakinstruktør: Bestyrelsen beslutter at sende Agner på havkajak
instruktørkursus i Tyrkiet. Agner kan efterfølgende uddanne
instruktører.
9. Sekretær: Ændring af kontoret ønskes, så nye medlemmer kan
modtages mere imødekommende - godkendt. Der udtrykkes ønske
om afløsning af sekretæren, hvis ferieperioden er på 3 uger.
10.
Husforvalter: Desinfektionsvæsken bliver muligvis ændret efter
en klage.
11.
Materialeforvalter: Maler til facaden kommer omkring 1. sept.
Container er købt til midlertidig opstilling.
12.
Kalender: Kanindåb 4.9 kl. 10, Klubaften 7.9.
13.
Næste møde: 21.9 kl. 18, og punkter: Årshjul (Jytte),
Stillingsbeskrivelser?
14.
Eventuelt: Klublokalerne har været udlånt til bryllup, udlånet har
været efter de regler som er vedtaget. Otto er godkendt som
langtursstyrmand, stort tillykke.

