Referat af B-møde den 19.1.2016
Ad 1 Konstituering
Formand : Jesper Deichmann
Kasserer:
Vibeke Galsbo
Rochef :
Martin Vagner Jensen
Kajakchef
Flemming Eriksen
Menige medlemmer: Berit Laursen og Kirsten Hald
Tidligere kajakchef Kris Abildgaard overleverer opgaverne for kajakchefen til den nye
og beskriver rollen som administrerende direktør for alt vedr. kajakroning i klubben.
Kris vil fremover påtage sig følgende opgaver:
- Administratior af forum på hjemmesiden
- Kontaktperson for det nye roregistreringssystem rokort.dk
- IT-ansvarlig og hjemmesideadministrator
Flemming vil fremover håndtere opgaven med nye medlemmer.
Jesper, Vibeke, Martin og Flemming afholder separat møde for at finde en model for
håndtering af medlemsregistret og kontingentbetaling.
Ad 2 Nyt rokortsystem
Kris har bestilt det nye system og vil sørge for at der bliver afholdt
introduktionsmøder om brugen af det inden standerhejsning. Der kommer 2 nye
computere til brug for systemet og den gamle rykkes ind i bestyrelseslokalet.

Ad 3 Principper for klubbetaling for deltagelse i konkurrencer
Deltagergebyrer betales af Ro- og Kajakklubben øvrige udgifter er egenbetaling.
Ad 4 Udskrift af medlemsliste til opslagstavlen
Vibeke har nu så meget styr på medlemssystemet, at hun kan udskrive en liste over
medlemmerne med forskellige oplysninger. Vi blev enige om, at listen, som skal ligge
på hjemmesiden kun skal indeholde navn og bådtype, men vi hænger også en liste op
i klubben med både navn, bådtype, emailadresse og tlf. nr. Listen vil blive fornyet 2
gange om året og forsynet med dato.
Ad 5 Pladsleje for kajakker
Lejen sættes op fra nuværende 100 kr. til 200 kr. årligt
Ad 6 Nej tak til reklamer
Flemming sørger for at der sker en afmelding af samtlige reklamer.

Ad 7 Årsnåle og kilometernåle
Der har hidtil været forskellig praksis for roere og kajakroerer.
Traditionen med nåle fastholdes.
Der gives nåle for uafbrudt medlemskab i
10 – 25 – 40 – 50 år
Der gives km-nåle/ sølvåre for
300 km i første medlemssæson fra standerhejsning til standerstrygning
600 km ved standerstrygning for øvrige.
Ad 8 Rotter
Der er ikke set rotter siden første konstatering. Retningslinierne for forebyggelse af
ny forekomst fastholdes. D.v.s. både små og store skraldespande tømmes når
klubben forlades om aftenen.
Ad 9 Registrering af hjertestater på hjertestarter.dk
En enig bestyrelse vedtager at hjertestarteren ikke skal registreres.
Ad 10 Medvirken ved Snapsting
Der er rettet forespørgsel til klubben om at bidrage til aktiviteterne i Snapstingsugen (sidste uge i juni). Alle går i tænkeboks med ideer som kan synliggøre klubben
og inspirere til medlemskab. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
Ad 11. Årshjul 2016
Vibeke sender sidste års udgave til Jesper. Vi andre melder ind til ham, der så laver
den endelige version. Flemming undersøger brugen af Google-docs til formålet.
Standerhejsning d. 3. april kl. 14.30
Ad 12. Evt.
Årets bestyrelsesmøder
2. 3. kl. 17 – 19
28.6. kl. 16.30 – 18.30
29.3 kl. 17 – 19
24. 8. kl. 17 -19
18.5 kl. 17 -19
4. 10. kl. 16.30
Referent : Kirsten Hald

