Referat bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017.
Mødt: Jesper, Ivan, Tor, Jesper, Jørgen, Peter, Jørn,
Afbud: Bjarne, Finn
Dagorden:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Punkt 3:
Opfølgning fra sidste møde.
Peter har fået kontakt med svømmehallen, og det bliver formentlig efter efterårsferien.
Har også haft kontakt med JJ metal, og han var ikke uvillig med hensyn til at lave bådvogne.
Bestyrelsesforsikring er lavet igennem TRYG.
Punkt 4:
Ny type medlemsskab(familiemedlemsskab el.lign.
Enighed om, at det er noget der skal snakkes videre om, og Jesper vil kontakte andre
roklubber om de har noget lignende,
Tages med til næste møde.
Punkt 5:
Økonomi
Lidt snak frem og tilbage om vi fortsat skal betale til Halsnæs Idrætsråd. Enige om vi
fortsat betaler.
Ny EU lovgivning, at hver forening som har aktier skal, købe en LEI-kode, for at
banken fortsat skal handle/investere med aktier.
Peter tager kontakt med banken.
Lån i DLLF. Jesper tager kontakt med DLLF, for at høre hvor meget vi skylder.
Når man handler i butikker SKAL man oplyse navn på den som har handlet, så kasseren, kan se hvem der har handlet
Punkt 6:
Nyt vedrørende udlån
2 forespørgsler vedrørende udlån. Begge er blevet godkendt.
Til dato har vi udlånt lokalerne 17 gange, og der er 3 mere resten af året.
Afvisning af udlån til grundejerforenings generalforsamling.

Punkt 7:
Planlægning af næste kvartal
Møde med roklubbens venner tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 1930 i roklubben.
Medlemsmøde onsdag den 8. november 2017 kl. 1900 i roklubben.
Ønsker til næste møde med vennerne: nye åre, nye bådvogne, motionscykel, crosstrainer.
Facebook og hjemmeside redaktør lægges frem til medlemmerne om der er nogen som
ønsker at stå for disse.
Brooptagning søndag bliver det kun den faste bro som bliver taget op.
Søge om redningsveste til marts.
Fugerne skal ordnes. Jørn spørger sin søn om han vil hjælpe.

Næste møde er onsdag den 1. november 2017 kl. 1900.
referent
Jørgen Pedersen
sekretær

