
Dagsorden	til	bestyrelsesmøde	den	13.	september	2016	kl.	19:30	

i	Skjold.	

Til stede: Erik, Mille, John, Bente og Helle 

Fraværende: Michael 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Mille:  

2. Valg af ordstyrer. 

Bente 

3. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat 

4. Aktivitetsudvalg (møde med udvalgene) 

Udvalgene: 

Husudvalget: Mogens Andersen. Alle forekommende arbejder, både bygning og inventar. Alt fungerer i 

det daglige. Henvender sig hvis der er noget. Står for al praktisk af indkøb af toiletpapir  

Senior: Topper. Tirsdagsholdet er stemningsmæssigt trykket – Der er flere der kigger efter andre 

roklubber. Efterlyser en mailbox så kommunikationen kan blive bedre.     

Kaproningsudvalget: Flemming Bay 

Ombygningsudvalget: Alle seniorerne stopper i ombygningsudvalget. Arne Lund er nu eneste medlem. 

Udlejning: Anne, Birthe og Inge (Økonomi). Koordinatoren, Trine, har lige meldt sig ud af klubben. 

Nivå: Birgit – kører Nivåhuset sammen med Inge Seit. Alt fungerer. Har en masse små grupper der 

hjælper til med praktiske opgaver. Skriver indlæg til Rosport, så viden om huset spredes. 

5. Årshjulet. 

Ansøgning til lærerkræfter for vinteraktiviteter – John snakker med Inge, der nok har lavet det sidste 

år. 

Årets roer: Skal afklares til næste møde. 

Festansvarlig fra roerafdelingen til standerstrygning: 

På grund af manglende tilslutning til klubmesterskabet i den kommende weekend aflyses det og flyttes 

til standerstrygningen. Arne sender mail. Klubmesterskab og standerstrygning bliver søndag d. 30. 

oktober fra 12 og flaget stryges kl. 16. 

6. Emner fra sidste møde 

Vintergymnastik. John tjekker op med Inge om hvordan tilskud søges. 

Fælles ro ture – Arne og Mille laver udkast til drøftelse på næste møde. Næstved blev nævnt som en 

mulighed. 
7. Nyt fra formanden 

Seniorernes vintergymnastik.  

Samarbejde med seniorerne.  

Splitflaget …… Bestyrelsen har taget beslutningen på forkert grundlag. 

8. Nyt fra næstformanden. 

      Kommandoveje i klubben – ikke mere på dette møde 

9. Nyt fra kassereren. 

Intet. 



10. Nyt fra kajakchefen. 

Ønske om at ændre reglement så der kan tages ”gæsteroer” med ud i havnebassinet. 

Der er købt flere kajaker og der kommer flere under det kommende udsalg 
Bestyrelsens arbejdsgange – lad vær med at sende alt til hele bestyrelsen. 

11. Nyt fra rochefen. 

12. Nyt fra sekretæren. 

13. Emner til næste møde. 

14. Eventuelt. 

 

Opgaver: 

John – find ud af hvordan vi søger tilskud til lærerkræfter til vinteraktiviteter. 

Arne – send aflysningsmail til alle vedr. klubkaproning. 

Arne og Mille – Oplæg til fælles roture. 

 


