Bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 1900
Mødt: Peter, Jørn, Gert, Bjarne,Ivan, Jesper,Tor, Jørgen.
Fravær: Finn

Punkt 1:
godkendelse af referat fra generalforsamlingen. Referat godkendt.
Punkt 2:
Valg af kasserer.
Gert meldte sig hvorfor han nu er kasserer.
Fremover er ønsket, at en kasserer vælges på generalforsamlingen.
Der afholdes møde med Hanne (tidligere) kasserer, for at få en god overlevering til den nye
kasserer. Deltagere fra bestyrelsen er: Gert, Jørn og Peter.
Peter ringer til Hanne for at aftale mødedag.
Punkt 3:
Matrix vedrørende aktiviteter.
Gennemgås punkt for punkt og der sættes navne på hver aktivitet.
Udførlig liste over hvem der er tovholder for de enkelte punkter
Udlån af både skal man kontakte Tor.
Skal på hjemmesiden.
Gymnastik og badminton tider. Gymnastik roklubbens lokaler og badminton i Storebjerg hallen.
Samme tider som sidste år.
Nye ideer hvordan man får flere styrmænd. Samarbejde med andre klubber med hensyn til roskole.
Eks. der kun er 2 herfra og det er dårligt vejr her.

Punkt 4:
Udlån.
Jørn fremførte at der var en del rod i udlån. Jørn har haft mange problemer med udlån/betaling.
Flere manglende betalinger fra personer som har lånt.
Ny blanket på låneaftale udfærdiget.
Diskussion vedr. udlån lige efter hinanden. 24 timers reglen giver problemer.
Jørn remsede navne op på personer som havde havde bedt om udlån. Udlånerne godkendt, og Jørn
giver alle besked.
Borde og stole i skuret kan også lånes. Jørn skal kontaktes.
Punkt 5:
Tilrettelæggelse af møder med roklubbens venner og medlemsmøder.
Aftales at der holdes medlemsmøde før, vi holder møde med bestyrelsen for roklubbens bestyrelse.
Medlemsmøde afholdes onsdag den 17. maj 2017 kl. 1900.
Punkter til mødet:
Udlevering af nøgler
Ungdomsroning
Hus /udlejning / stole i skur
Hvad skal vi med alle de små både?

Daglig roning / aktiviteter
Sct. Hans / hjælp / bål
Klubhuset er vores / vi ejer det, derfor skal vi også selv holde det med arealet omkring
Forplejning roskolen
Vinter aktiviteter gymnastik / badminton
Planlægning af arbejdsdag og åbent hus lørdag den 10. juni 2017 kl. 0900.

Punkt 6:
Bestyrelsesforsikring.
Bestyrelsen var enige om, at det er en forsikring vi skal have.
Aftalt at vi tegner en forsikring som koster 2000,-kr. og dækker en forsikringssum på 2 mill.
Punkt 7:
Ro skole.
Bjarne havde forsøgt at kontakte radio Halsnæs.
Der er styr på styrmændene.
Problemer med at kontakte svømmehallen.
Forsøger at få tider i svømmehallen sammen med Frederiksværk roklub. Peter havde søgt om det,
men har ikke hørt noget.
Peter prøver igen.
Punkt 8:
Tommy Andersen har tilladelse til at styre Facebook siden.
Jannie styrer hjemmesiden.
Punkt 9:
Jesper foreslog foredragsaftener i vinterperioden.
Tema på møder.
Båltaler til Sct. Hans. Peter har talt med Malene Nyenstad. Ikke uvillig.
Jørn spørger Rema 1000 om aftale for indkøb.
Nyt toilet til kælder.
Næste møde tale om ting vi skal søge roklubbens venner om.
Grene og kvas må leveres 1 uge før Sct. Hans
næste bestyrelsesmøde onsdag den 7. juni 2017 kl. 1900 i roklubbens lokale.
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