Referat bestyrelsesmøde Hundested roklub
den 6. december 2017
Mødt: Peter, Jesper, Finn, Bjarne, Tor, Jørn, Ivan
Afbud: Jørgen, Gert
Dagorden:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Den er i orden.
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.
Opfølgning af punkter: Der er blevet arbejdet på udendørslyset. Den store
nye lampe på hjørnet lkan tændes ved hoveddøren. Der skal monteres
sensor på lampen over hoveddør så den tænder automatisk når der er
mørkt. Indtil det er gjort lader vi lampen være tændt altid, så man altid
kan se at komme ind. Der er sat såparepære i, så den bruger næsten
ingen strøm.
Desuden er der blevet sat nye lamper op i gangen indenfor.
Punkt 3:
Nyt fra kasseren
Gert havde meldt afbud, men lagt det seneste regnskab, som vi gennegik.
Det ser fint ud.
Punkt 4:
Nyt vedrørende udlån
Ingen nye udlån at tage stilling til. Der er pt 6 planlagte udlån i 2018.
Jørn har holdt møde med rengøringsholdet (Kirsten og Lissa), og aftalt at
de fremover ikke skal påtale evt problemer efter endt udlån, men sige det
til Jørn, så tager han sig af det.
Punkt 5:
Opfølgning på medlemsmøde.
Følgende punkter blev bragt op på medlemsmødet. Herunder er
bestyrelsens beslutning om hvad der skal ske med disse punkter:
Ønsker til roklubbens venner:
Der er stort ønske om nye letvægtsårer fra medlemmerne, og flere gange
er årere blevet brugt til andre både end de er beregnet til.
Samtidig er der stort ønske om at bruge big blade årer, hvilket har gjort
at Vichtors bigblades er blevet brugt i andre både hvilket er meget
uhensigtsmæssigt. De eksisterende årer virker ok, så vidiskuterede
hvordan vi kunne gøre alle tilfredse uden at udskifte årer der virker fint.
beslutningen blev at vi ønsker at indkøbe 3 sæt (1 sæt = 2 årer) bigblade
letvægtsårer, som kan bruges til de både som kun har de alm. årer nu.
pris 5200, pr sæt.
Vi blev enige om at ansøge roklubbens venner om tilskud til dette indkøb.

Peter udfærdiger ansøgning.
Vi skal også have udskiftet bådvognene, som for nogen vedkommende er
i rigtig dårlig stand. Vi blev sidste gang enige om at købe rustfri vogne, da
de andre ikke holder til saltvandet. Prisoverslag ca.9000 kr pr stk.
Peter undersøger om JJ metal evt. vil give bud på at lave disse bådvogne.
Udendørsbelysning: Allerede i gang. Se punkt 2.
Motionsrum:
Alle er enoge om at motionsrummet trænger til opgradering.
Vi søger fonde for at få opgraderet motionsrummet.
Jesper prøver i første omgang at finde ud af hvor man kan søge.
Renovering af skabe: Det blev aftalt at vi efter 1. januar rydder de skabe
som
Rengøring: Forskellige løsningsforslag blev diskuteret. Vi har ikke på
nuværende tidspunkt en løsning på hvordan vi løser problemet med
rengøring, men fortsætter som det er nu og arbejder videre med at finde
en løsning.
Malet gang: Et medlem har tilbudt at male gangen i etaper. Roklubben
særger for indkøb af maling og evt malerværktøj hvis ikke vi har.
Ordnet fuger:
Der er styr på det. Jørn, Gert, Ivan og Jørgen styrer det.
Vinterarrangementer:
Det blev foreslået på medlemsmødet at Jesper (næstformanden)skulle
holde foredrag om Knud Rasmussen. Jesper foreslog at han i stedet holdt
et foredrag om Peter Freuden som er mindre kendt, men som var
næstkommanderende på alle Knud Rasmussens ekspeditioner og hans
bedste ven. Det bliver en gang i februar.
Punkt 6:
Forberedelse af generalforsamling
Tid: Tirsdag den 30. januar kl 19.
Der købes kringle.
Jørgen 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 kigger vedtægter og referat fra sidst igennem og ser om der er behov
for flere vedtægtsændringer.
Endelig dagsorden laves på januarmødet.

Punkt 7:
Indkommen post
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.
Punkt 8:
evt.
Afbud fra Finn til næste møde.
Vores computer er gået i stykker. Peter har reddet nøgledatabasen fra
harddisken, men hvis ikke den kan komme op at køre igen, skal der
indkøbes en ny. Peter fik godkendelse til at indkøbe ny computer hvis det
bliver nødvendigt.
Reparation af løbebånd. Reparation er bestilt.
Kommentar til referat at medlemsmødet:
Det er Finn og Jørn der styrer facebookgruppen.
Det bleve aftalt at Peter fremover til alle møder medbringer en liste over
nye og udmeldte medlemmer, så bestyrelsen kan følge med i hvordan det
går med antallet af medlemmer.

Referent:
Peter

