
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 29. august 2016 

§ 79 

§79 ansøgning skal søges inden 15. september. Det søges af Steen og Erik Bæk. Der skal laves en endelig 

liste over tiltag. Erik vil spørge Steen om han har listen fra sidste år liggende, så vi kan se hvad den 

indeholdt. 

Forslag til tiltag: 

• Bedre lys i bådehallen. 

• Shelter til outrigger. 

• Nyt komfur. 

Der har været forvirring om hvem der sidder som repræsentant for Skjold i §79 udvalget. Erik har sikret sig 

at det er Inge Seit, trods en anden melding fra Seniorudvalget. Inge Seit har også kontakt til plejehjemmet.  

Spring for livet 

”Spring for livet” er udlagt fra KK til DGI. Seniorerne deltager, men desværre kun med romaskiner, og ikke 

som sidste år med en robåd. 

Seniorlogo 

Erik oplyste at han havde bedt seniorudvalget om at bruge det officielle Skjoldlogo på skrivelser, der havde 

klubben som afsender, og ikke det særlige seniorlogo. Bente oplyste at seniorlogoet er IKKE godkendt, men 

blev afvist af den tidligere bestyrelse. 

Udvalgsoverblik 

Til bestyrelsesmødet d. 13. september kl. 19:30 indkaldes alle udvalgsformændene, så vi kan få overblik 

over samtlige udvalg og disses sammensætning. Helle står for indkaldelsen  

Roinstruktion af nye seniorroere 

For at øge kvaliteten af roinstruktion blev det besluttet at fra og med næste sæson skal al instruktion foregå 

samlet. Rochefen informere nærmere om dette tiltag 

Instruktionsbrush-up kursus for onsdagsholdet d. 24. + 25. september så der kan blive uddannet 

havnestyrmænd i starten af næste sæson. Rochefen sørger for indkaldelse af instruktører og sørger for 

indkaldelsen. 

Seniorgymnastik 

Bestyrelsen sender et brev til Seniorudvalget vedr. situationen omkring gymnastikinstruktion. Der er ikke i 

det nuværende budget afsat midler til aflønning. Der var også enighed om at en bedre fremadrettet løsning 

var uddannelse af egne instruktører. 

Erik holder møde med tirsdagsholdet om 2 – 3 uger. HELT NØJAGTIGT OM HVAD? 

TO-DO: 

 
Arne: Indkald instruktører til 24+25. september + invitation til seniorer 
Helle: Indkald udvalgsformænd til næste bestyrelsesmøde 
Erik: Få §79-ønsker fra sidste ansøgning 


