
                                           22.juni 2018 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde  

Sted: I Foreninghuset, Ralvej 22 

Dato og tidspunkt: torsdag d.21.6 kl.19-21 

Til stede: Per Frandsen ved pkt .1 

Martin, Jytte, Jette, Olav og Birgitte 

Afbud: Nadja 

Dagsorden. 

       1.A. Medlemmer status- stop for tilgang.( Per deltager efter eget ønske i dette punkt) 15.min. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Beretninger 

a. Formanden 

b. Kassereren 

c. Turudvalg, Aktivitetsudvalg 

4. EU-Persondataloven fra maj/Privatlivspolitik 

5. Status slingers/slæbested 

6. Kajakdepotet  

7. Vestre Fjordpark open d.1.9 

8. Makkerredning/selvredning -tvungen/Birgit 

9. Aftenroning i mørke 

10. Indkøb af bøjer/tennisbolde 

11. Sæsonansøgning svømmehal 

12. Gæsteroere 

13. Status på bestyrelsens arbejde fra start til nu. 

14. Evt. 

Referat: 

        Ad1a :  Vi besluttede at holde en pause med indtag af nye medlemmer og revurdere til august 

                      i forhold til nyt optag. Per opretter venteliste. Birgitte orienterer Lars fra DGI. 

        Ad1: Godkendt. 

       Ad: 2: Godkendt. 

       Ad3a:  se senere punkter 

       Ad3b: Samlet set holder vi os indenfor budgettet, har købt 3 nye kajakker og rep. af én. 

       Ad3c: Måtte aflyse turen til Gjøl grundet vejret. Ingen alternativer grundet torden i land- 

                  delen. Ryåturen aflyst af samme grund. 

      Ad4: Er sendt ud og lagt på hjemmesiden. Skal revurderes 1 gang årligt, er skrevet ind efter ge- 

               neralforsamlingen. 

     Ad5: Der blev arbejdet og sat lister på slæbestedet og renset op for sten, så det er nemmere at  
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             at komme ind og ud. Godt arbejde og hyggeligt med kaffe og kage. 

    Ad6: Alt er tjekket op ift. grej, så der mangler ikke noget. Olav foreslår at der kommer fliser ved  

             kajakvognene i stedet for perlegrus. En arbejdsopgave til efteråret . 

    Ad7: Er lagt ud på Rokort. Sigurd har sagt ja til at være gennemgående ift. sikkerhed. 

    Ad8: Vi anerkender det store arbejde, Birgit lægger i klubben. Vi fortsætter ideen med at lægge 

             workshops ud, hvor man kan øve og vise selv- og makkerredning. Ift. vinterroere skal alle 

             vise deres kunnen i tørdragt og i fjorden, før der er åbent for vinterroning. Det første år 

            som vinterroer må man kun ro med en erfaren. 

  Ad9: Vi er opmærksomme på at nye medlemmer har behov for repetition af sikkerhedsregler. 

  Ad10: Birgit har efterspurgt mulighed for at indkøbe bøjer etc. Bevilget foreløbig 500 kr. 

  AD11:. Birgitte spørger de bassinreddere, vi har om det tager en tørn mere i næste sæson. 

  Ad12: Vi er enige om en opstramning af regelsæt ift. gæsteroere: 100 km i sæson, før tilladelse 

             til at ro med en gæst, der skal kunne selv- og makkerredning. Det skal foregå i klubbens 

            rovand. Og med en forespørgsel til formanden først. 

  Ad13:  Vi evaluerede bestyrelsens arbejde. Vi er nu gået fra en entreprenør til en driftsfase.  

              Er enige om at der behov for drøftelser af klubbens drift fremadrettet. 

 AD14: Intet. 

 

 Næste møde er mandag. D.13.08 kl 19 i Vestre Fjordpark. 

 

               

 

Birgitte Due Thompson 

 


