Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 18.03.2020 – kl. 18,30 udenfor klubhuset
Indkaldte:

Johnny Terp, Lotte Christensen, Aage Hansen, Michael S. Pedersen, Ingolf Hinz,
Helle G. Skriver, Mona C. Larsen, Jesper Tvede og Anna N. Petersen

Afbud:
Ikke tilstede:
Punkt
1
Godkendelse af referat
fra sidste møde
2
Corvid-19

3
4

Nyt fra formanden
/næstformanden
Nyt fra udvalgene:
Roudvalg:
Kajakudvalg:
Materiale/hus-udvalg:
Udlejning – både:
Udlejning - hus:

Referat
Ingen bemærkninger.
Der skal følges op på tidligere referater/møder, når tiderne er bedre.
Bestyrelsesmøde afholdes på aftalt tidspunkt, dog udenfor og i god
afstand og højst aktuelt i denne situation. J. Terp har sendt 3 mails
rundt til bestyrelsen vedr. Corvid-19/Corona. DGI & DFfR mv fraråder
standerhejsning nu her samt brug af klublokaler; der lukkes ned for al
aktivitet – ude og inde. Standerhejsning/frokost, rengøring af klubhus,
isætning af bro slettes af rokort.dk og skrives kort under
”Meddelelser” hvorfor. Mandagformiddagsrep., ergometerroning mv
stoppes, ingen ture på vandet, km og udlejning/lån af klub, både og
grej – klubben lukkes for al aktivitet indtil 30.03.2020. Deadline for evt
afhentning af privat kajak: 22.03.2020. Mona sender mail ud til
medlemmer + webmaster derom hurtigst muligt (er gjort)
Lotte laver sedler vedr. lukningen; til at sætte på yderdør. Afventer
hvornår vi åbner igen og bestyrelsen melder ud derom til den tid.
- Se punkt 2
Roudvalg: Michael sender referat ud fra roudvalgsmødet når det er
klart. Der er planlagt en del ture og årets udfordring meldes ud ved
standerhejsning. Mailet ud til 3 medlemmer vedr. korttursstyrmandskursus; ingen tilmeldinger modtaget retur. Tjekker medlemslisten og skriver til flere. Nogen der vil ro coastal? - så skal de også
inviteres for at kunne ro coastal. Planer om et par klubaftner om
måneden. Der er møde i Synnejysk Ronetværk i Slesvig Roklub den 2/5
– sidste tilmelding 15/4. Liste med madpakketure er kommet.
Kajakudvalg: Har haft møde. Ingolf har fået mail vedr. Genforeningsrostaffet. Skal kigges på; Gråsten har stafetten hen over pinsen. Ingolf
skulle på klubinstruktørkursus; er aflyst. Man er ikke begejstret for en
container til kajakker. Lotte kigger på fonde til kajakhus samt til både
til 100 års jubi; har fået tips fra Chresten, DGI.
Der var indkaldt til møde for kajakroer. God ide; blev dog aflyst pga
Corona. Var det en ide at videreføre klubsamlinger for alle klubbens
medlemmer, som vi tidl. år har haft i for-sæson/efterår? Ifbm standerhejsning? For fx at lave fælles ture og huske at vi er én klub.
Materiale/hus-udvalg: TopTryk har sponseret et banner, der nu
1

hænger på terrassen vedr. åbenthus. Helle sørger for chokolade til
TopTryk som tak. 3 både er blevet lakeret og borde og stole fra
terrassen er olieret. Tagrende mangler at blive efterset. Bogstaver til
huset bliver malet på i stedet; er billigere.
Udlejning – både & hus: Ingen udlejning af både, hus og grej indtil
30.03.2020. Helle giver Alle 9 og Johnni Bundgaard besked derom.
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Eventuelt:
100 års jubilæum

6

Ind- / udmelding:

7
8

One.com:
Årshjul:

9

Børneattest:

10

Rengøringsplan:

11

Svømmeprøve:

12

Liste med foto:

13

Reglement / vedtægter:

14

Sommerprogram:
Springvand:

15
16

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder
Punkter til næste møde

Til generalforsamling og ved sidste bestyrelsesmøde blev der snakket
om 100 års jubilæum den 15/3-2022. Der skal laves handlingsplan
mv?! Hvem tager initiativ til at sætte i gang? Mona sender mail ud til
Gerda, Axel, Helle, Bernt og Lotte (er gjort)
Passiv medlem Bente Lage har meldt sig ud. Mona/sekretær vil gerne
havde det som fast punkt på dagsordenen mht udsendelse af mails.
J. Terp har rykket Louise mht adgang til klubmails for de nye i best.
Aage har sendt årshjulet til de nye i bestyrelsen. Skal danne grundlag
for planlægning mv. Skal kigges nærmere på årshjulet og evt
opdateres; fx at vi skal huske at kontakte Torvedagene / Handelsstandsforening at vi deltager og skal huske at søge spiritusbevilling til
Sct. Hans og Torvedagene.
Michael har undersøgt mht Børneattest, hvis vi skal have med
børn/skoler at gøre. Instruktører og andre der omgås børn skal have
en børneattest. Han sender et skriv rundt til bestyrelsen derom.
Vi ved ikke hvornår vi må benytte klubben igen, men der kan
forberedes en rengøringsplan. Aage/Husudvalget kigger på det. Helle
sender en medlemsliste til Aage.
Trods vinter, har flere ikke fået aflagt svømmeprøve og svømmehaller
har lukket pt. Vi afventer og ser om der evt skal gives dispensation i fx
1 mdr. fra vi igen kan svømme & komme på vandet.
Listen med bestyrelsesmedlemmer og foto skal revideres + skrives
arbejdsbeskrivelser ud for hvert medlem; den liste har vi før haft.
Michael prøver at lave liste med arbejdsbeskrivelse.
Helle reviderer ændringer i reglement og vedtægter ihht de sidste 2
års ændringer ifbm generalforsamlinger. Mailer det til
Louise/webmaster + Mona – til kaninmappen (er gjort)
Skal der laves sommerprogram og sendes ud? Se evt årshjul
Referat er sendt ud til bestyrelsen efter mødet i klubben vedr.
springvandet i Sildekulen. Michael og Lotte skal lige sende et par linjer
til Jes Peter Jessen pr email.
Tirsdag den 21/4 – kl. 18,30
Torsdag den 28/5 – kl. 18,30
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