Referat fra medlemsmødet d. 8.11.2017
Gymnastikken er startet hver torsdag i roklubben kl 17. Der blev spurgt ind til om det kan starte lidt
senere så man kan nå det hvis man har fri kl 17. Det blev aftalt at de fremmødte til gymnastikken
aftaler ny tid næste gang.
Det forsøges at arrangere fællesspisning hver tirsdag. Der bliver hængt opslag op om hvem der er
kok, hvor man så kan tilmelde sig. Madlavningen går på omgang blandt den der benytter tilbuddet.
Bådvedligehold. Sidste sæson stod Torben og Bent for bådevedligehold, og de har tilbudt igen iår at
være primus motorer for at der sker noget vedligeholdelse af bådene i vinterhalvåret. Der er rigelig
plads til flere hjælpere hvis nogen har lyst.
Tor nævnte at det var et problem at nogen bruger de forkerte årer, fordi man ikke vil bruge de gamle
træårer. Årerne er tilpasset specielt til den båd som de hører til, så det dur ikke at bruge årer fra en
anden båd. Roklubben søger roklubbens venner om 2 nye sæt letvægtårer som så bliver tilpasset de
både der bruges mest som ikke allerede har letvægtsårer.
Indskrivning i rojournalen. Hvis ikke computeren virker skal man lægge en seddel hvis man tager ud
at ro, så vi altid ved hvor alle bådene (og roerne) er henne.
Det har været et problem at mange ikke er blevet oprettet i rokort programmet, så de har roet som
gæst. Næste sæson udstyres alle styrmænd med et login, så man kan oprette roere som ikke
allerede står i systemet, så man ikke behøver at indskrive dem som gæst.
Bestyrelsen efterlyste frivillige til at vedligeholde hjemmesiden og facebook.
Vi har 2 facebook sider, en gruppe kun for medlemmer, og en informationside som alle kan tilgå.
Der var ingen der rigtig bed på den tjans, så Peter passer hjemmesiden foreløbigt, og Ivan og Jørn
prøver at holde facebook kørende. Gruppen skal sættes op så alle medlemmer kan godkende nye
medlemmer.
Torben Bonde har en liste med email adresser, men ikke alle er på, så det er ikke alle der får de mails
der bliver udsendt med nyt etc. Peter checker medlemkartoteket for flere emails, og Kirsten har
tilbudt at kontakte resten, hvor vi ikke kender nogen email.
Der mangler indhold på hjemmesiden som kan lokke nye medlemmer til. Forslaget blev stillet af Leif,
og da der ikke var nogen der frivilligt ønskede at arbejde med dette, laver Leif selv et udkast, og
Peter lægger det på hjemmesiden.
Der bliver afholdt styrmandskursus til foråret. Giv bestyrelsen besked hvis man er interesseret.
Vi vil også gerne have flere instruktører, så sig til hvis man gerne vil have dette kursus. Klubben
betaler. Hvis der er nok interesserede kan vi også forsøge at få lavet et langtursstyrmandskursus
lokalt.
Arrangementer i vinterperioden.
Der var forslag om at benytte nogen af de lokalekræfter.
forslag:
Stig Markager – Lissa tager kontakt
Hans Schwennesen – Jørgen tager kontakt
Bent sørensen,
Jesper Bøgelund om Knud Rasmussen
Flygtning fra syrien – Leif Larsen koordinerer.

Udendørsbelysning er ikke iorden. Jesper er allerede på sagen, så det bliver ordnet snarest.
Man må gerne lade lampen over døren være tændt her i den mørke tid, så alle kan finde ind. Der er
sparepære i så det koster ikke ret meget.
Motionsrum. Det bliver ikke behandlet pænt, og ofte er der spor af udendørs fodtøj.
mangelfuld rengøring. Der skal i det hele taget gøres noget ved motionsrummet, da alle maskiner er
ved at være slidt. Det gælder også romaskinerne.
Skabene i herrernes omklædningsrum skal renoveres. Vi renoverer lågerne, og maler alle karmene.
Dette gøres til januar, hvor alle har sat navn og årstal på de skabe der er i brug, og herefter ryddes
resten.
Der var også et ønske om at få malet gangen, der er ved at være godt slidt.
Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde, og arbejder videre med alle forslagene.
Referent:
Peter Jensen

