Referat vedr. bestyrelsesmøde den 7. juni 2017
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra sidste møde,
Bliver gennemgået næste gang, da alle ikke har fået det
Punkt 3:
Opfølgning på action punkter fra sidst.
Punkterne gået igennem og alle var enige at punkterne var lavet.
Punkt 4:
Forberedelse af Sankthans fest.
Der har været holdt møde i udvalget, hvor man var enige om, hvad der skulle sælges.
Pølser, flæskestegs sandwich, kage, æbleskiver, kage og kaffe, øl og vand.
Der er styr på indkøb. Der er styr på musikken, og der er betalt afgift til CODA.
Aftale med Marlene Nyenstad som holder tale.
Punkt 5:
Udlån – status
Belægningen er stor i 2017 og der er flere der har lejet i 2018 og 19'
Problemer med at betale dispositum tilbage grundet manglende adgang til netbank.
Det blev vedtaget at roklubber som skal låne/overnatte i roklubbens lokaler skal betale for lån
af lokaler.
Langtursroere som kommer forbi skal ikke betale.
Enighed om at der skal betales 500, - / 800,- for udlån til kurser.
Stor diskussion om hvem der skal betale for hvad.
Enighed om at penge vedr. udlån oprettes en ny konto i Sparekassen Sjælland i Hundested.
Jørn sørger for det
Roklubbens konto i Danske Bank også blive overflyttet til samme sparekasse.

Punkt 6:
Møde med roklubbens venner – udarbejdelse af ønskeliste
Gert foreslog, at hele bestyrelsen ikke var nødvendig at stille til dette møde.
Ønsker:
Låne lokaler til bestyrelsesmøder, generalforsamling er uden betaling.
Fester skal man betale som alle andre.
Julefrokost skal der betales som andre der låner på en hverdag.
Der skal søges på lige fod med alle andre.
Være med til ting hvor der er længe åben i byen.
Møde med roklubbens venner onsdag den 14. juni kl. 1930 i roklubben.
Punkt 7:
Overdragelse af kassererjobbet – status på bank / regnskab
Peter har forsøgt kontakt til Hanne flere gange uden resultat.
Papirerne er afleveret til banen, men bestyrelsen er enige om, at der bliver skiftet bank
Flere regninger afventer betaling.

Punkt 8:
Indkommen post
Låne aftale vedr. grunden ved roklubben udleveret til formanden.
Lånet af det grønne område er udløbet i 2004.
Enighed om at vi får sat et skilt op med parkering for roklubbens medlemmer.
Begge kaniner på roskolen blev frigivet og den var gået godt..
Styrmands kursus. Tor taler med Tommy.

Punkt 9:
Eventuelt
Hjertestarter. Gert undersøger.
Deltagelse i Lynex næste år. Bjarne undersøger hvad der skal til.
Vedtægter fra roklubbens venner.
Svømmeprøver skal assurføres.
Nye medlemmer skal ind på rokortet. Peter klare det når de er meldt ind.
Stor ros fra DSR for lån af både og lokaler. De har gjort meget flot rent.
Pakke veste der har været brugt. Ivan sørger for det.
Afholdelse for kanindåb er den 2. september 2017 kl. 1300.

Næste møde onsdag den 5. juli 2017 i roklubbens lokaler kl. 1900

