Referat af bestyrelsesmøde 18.5. 2016
Afbud fra Berit
Ad 1 Opfølgning på bevilling af tilskud til energiforbedringer
Kommunen har bevilget penge til fornyelse af ventilationsanlægget til et genvexanlæg ( 73 % af
den anslåede udgift . Jesper står for processen med at igangsætte den ønskede forbedring, som
primært skal fungere i træningssal og baderum. Senere tages stilling til, hvornår arbejdet med
isolering kan iværksættes .Til dette er der bevilget 60% af udgifterne . Pengene kan først udbetales
primo 2017.
Ad 2. Salg af grunden i Hjarbæk
Det er endnu ikke lykkedes at få udfærdiget et betinget skøde. Det betyder at forpligtelsen til at
fjerne bjørnekløer på grunden stadig påhviler klubben. Peter Lilholt arbejder videre med at løse
opgaven i samarbejde med Vibeke og køberne.
Ad 3. Klage over medlemmers opførsel under træning
Der er klaget over generende høj musik under individuel træning, atmosphæren i træningslokalet og
tonen i kommunikation mellem medlemmer, når der anmodes om at vise hensyn.
Formand Jesper laver et opslag ved musikanlægget om retningslinjer for brugen af dette, og giver
en henstilling og advarsel om at ændre adfærd til de personer, der er klaget over.
Ad 3 Styrmandsundervisning
For at sikre at alle medlemmer, som lægger til broen har færdighederne, vil der hurtigst muligt og
inden sommerferien blive afholdt korttursstyrmandskursus. Desuden vil Lene assisteret af Stine
bidrage til den praktiske træning i at lægge til broen. Martin aftaler med Kim, om han vil påtage sig
instruktørrollen. Kirsten kontakter Lene, når der foreligger en dato for kurset så teori og praksis kan
følges. Rochef Martin uddelegerer ansvaret for at ro-reglementet følges af veteranerne til Vibeke.
Ad 4. Kursusbeviser for bestået langtursstyrmandskursus
Bestyrelsen beslutter at give alle de tre, der har bestået prøven på langtursstyrmandskurset beviset
og dermed bemyndigelsen som langtursstyrmand. Alle har tidligere planlagt langture og er
medlemmer af planlægningsgruppen, som er ansvarlig for sommerens 5-døgns tur på Elben.
Kirsten afleverer beviserne.
Ad 5. Lokalefordeling
Anne Marie Eiby har deltaget i mødet og fået vore sædvanlige tider i svømmehal. Martin går videre
med at skaffe livredder søndag eftermiddag.
AD 6. Evt.
Vibeke vil gerne lære at reparere glasfiberrobåde, da klubben p.t. kun en kajakroer ud over
formanden, som har kompetencen og de har rigeligt at gøre med kajakkerne. Han og Jesper vil lære
fra sig.
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