Referat bestyrelsesmøde Hundested roklub
den 3. januar 2018
Mødt: Peter, Jesper, Gert,Jørgen Bjarne, Tor, Ivan
Afbud: Finn, Jørn
Dagorden:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden udvides med et punkt om Lyn-x.
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.
Opfølgning af punkter:
Gert spurgte ind til om grunden til at vi på sidste møde havde diskuteret
rengøring var fordi vi var utilfredse med Lissa og Kirstens rengøring før
udlån. Dette er absolut ikke tilfældet. Det der blev diskuteret var at der
på medlemsmødet blev fremhævet at det altid var de samme der gjorde
rent i motionsrummet og i omklædningsrummene, og om vi evt kunne
finde en løsning på dette.
Peter skriver ansøgning til roklubbens venner om 3 sæt årer.
Peter kontakter JJ metal for pris på rustfri bådvogne.
Reparation af fuger er sat i gang og der er lavet forsøg for at se om det
bliver godt. Udvalget fortsætter med dette arbejde.
Punkt 3:
Nyt fra kasseren
Gert har lavet regnskabet færdigt for 2017, og det er et flot resultat med
ca 87000kr i overskud, heraf 25000 som stammer fra de aktier vi har
solgt.
Gert får regnskabet revideret og spørger samtidig revisorerne om de
fortsætter til næste år.
Oversigten printes til generalforsamlingen. Gert forsøger at få lavet en
oversigt hvor man både kan se sidste års tal samt tallene fra iår.
Punkt 4:
Fastsættelse af arrangementer indtil standerhejsning.
Der bliver 2 arrangementer inden standerhejsning.
1) Jesper fortæller om Peter Freuchen den 20. februar kl 19. Jesper laver
oplæg som kan lægges på hjemmesiden. Vi aftalte at arrangementet er
gratis og at det er tilladt for medlemmer at tage et familiemedlem eller en
nabo med. Jesper ville gerne at der bliver serveret Kakao og boller, da det
var Peter Freuchens livret. Vi hører til generalforsamlingen om nogen vil
hjælpe med til traktementet denne aften.

2) Hans Schwennesen fortæller om sine rejser. Jørgen har kontakten og
beder om at Hans fastsætter en dato sidst i marts. Jørgen beder hans om
at lave et par linjer om indholdet som vi kan lægge på hjemmesiden.
Roklubben har projektor som kan bruges ved disse arrangementer, og
lyden kan komme ud gennem højttalerne, hvis nødvendigt.
Vi fastsatte samtidigt at standerhejsning i år bliver den 31. marts, så man
kan nå at ro lidt i påsken som falder tidligt i år. Broen skal så ud
weekenden før. Peter sørger for snarest at bestille udgravning af
sejlrende hos kommunen, så det kan være gjort inden vi skal have broen
ud.
Punkt 5:
Forberedelse af generalforsamling
Tid: Tirsdag den 30. januar kl 19.
Der købes kringle.
Jørgen, Gert og Jørn er på valg.
Bjarne er på valg af supleanterne.
Alle er villige til genvalg.
Leif foreslået som dirigent.
Peter lægger dato på hjemmesiden og sørger for annoncering i avisen.
Vi mener ikke at der er væsentlige ændringer til vedtægterne, så vi
foreslår ingen ændringer denne gang. Kontingent fastholdes.
Da generalforsamlingen falder på en tirsdag som normalt er dagen for
fællesspisning, vil det være muligt at møde op i klubben kl 17.30 til
fællesspisning inden generalforsamlingen.
Punkt 6:
Lynex: Peter og Bjarne har været i kontakt med Johan Ingversen og aftalt
at tale nærmere om roklubbens deltagelse ved næste års Lynex. Vi bliver
indkaldt til planlægningsmøde i det nye år.
Vi havde en brainstorm om hvad vi evt kunne lave for at reklamere for
roklubben. Der blev foreslået at have en båd på land som interesserede
kunne kigge på, samt evt at lave en kaproning med de nærliggende
klubber. Peter kontakter de omkringliggende klubber for at høre om der
er interesse.
Punkt 7:
Indkommen post.
Punkt 8:
evt.

Gert nævnte at Linda stadig ikke har fået en nøgle.
Peter fremstiller nøgle så snart der er en ledig eller vi kan få de nye
nøgler fra Hanne Byskov.
Jesper kunne fortælle at han 2 gange har været tilmeldt møde i
idrætsrådet, men at mødet begge gange er blevet aflyst grundet for få
tilmeldinger. Vi er enige om at det er vigtigt at sidde med ved disse
møder for at få indflydelse på kommunens idrætspolitik.
Peter havde fundet en computer til ca 2000kr hos elgiganten, som Gert
sørger for at indkøbe som erstatning for den gamle. Computeren kommer
med windows 10. Peter installerer resterende programmer, herunder
nøgledatabase.
Reparation af løbebånd. Jørgen har kontaktet firmaet der sidst reparerede
løbebåndet, men de er meget svære at få fat på. Vi bliver ved med at
forsøge.
Jesper finder ud af hvilke fonde der kan søges for at få penge til
opgradering af motionsrummet.
Gert og Jørgen vil gerne rydde op på kontoret. Tor skal være med for at
sikre at der ikke går vigtige/antikke papirer tabt.
Peter havde medbragt en liste over nye medlemmer i 2017, samt
udmeldte medlemmer. Der er netto forsvundet 2 medlemmer fra klubben.
Disse tal tages med i formandens beretning til generalforsamlingen.
Vi blev enige om lige at advare en ekstra gang på hjemmesiden om at
alle skabe der ikke er mærket med 2018, vil blive tømt i forbindelse med
renoveringen af skabene i omklædningen.
Referent:
Peter

