Referat af bestyrelsesmøde d. 4. 10. 2016
Ad 1. Standerstrygning
Martin, Vibeke og Kirsten kommer. Mødetidspunkt og opgavefordeling aftales.
Sang - Kirsten
Tale – Vibeke
Kirsten og Martin opfordrer flere til at melde sig som kagebagere i så god tid, at der er overblik
over kagemængden.
Ad 2. Vinterroret
Vibeke sender proceduren for ansøgning ud på mail. Kris laver en aften med vinterbriefing, som
annonceres i kalenderen og med opslag. Fra standerstrygning gøres de, der ikke har vinterroret
inaktive i rokort.
For at kunne give den ønskede vinterroret til to meget aktive ungdomsroere, der ikke opfylder
aldersgrænsen, må der dispenseres fra roreglementet.
Bestyrelsen forventer at give dispensationen på betingelse af, at forældrene påtager sig ansvaret. De
særlige betingelser formuleres af Martin og Lene. Martin og Lene rundsender deres oplæg til
formulering af dispensationsansøgningen.
Ad 3. Vinteraktiviteter
Træning for børn
Ergometerspinning
Seniorcirkeltræning
Veterangymnastik
Damegymnastik
Svømning
Morgenroning
Yoga
Tidspunkterne for aktiviteterne lægger Flemming i kalenderen og ugeskemaet.
Ad 4. Generalforsamling
Beretninger fra formand og rochefer sendes til Flemming senest 5.11
Flemming samler hele beretningen i en pdf-fil som udsendes pr.mail.
Bestyrelsens forslag til salg af grunden i Hjarbæk skal med.
Vibeke har forslag til ændring af indbetalingsterminer, som også vedlægges
Forslag til referent Anne Marie Eybye, Martin spørger hende.
Sølvårer
Martin laver den endelige kilometeropgørelse og bestiller et tilstrækkeligt antal sølvnåle til uddeling
på GF.
Guldåren hviler i år.

Det aftales hvem der skal have pokalerne i år og hvem i øvrigt skal have opmærksomhed.
Martin sørger for at få pokalen fra Peter Hansen. Kirsten får den fra Leif og Flemming får den fra
Anette.
Kirsten indleverer dem til indgravering af navn hos Norup, som anmodes om at lave en samlet
regning til klubben.
Ad 5. Valg til bestyrelsen
Martin, Flemming, Jesper, Vibeke og Kirsten genopstiller. Jesper snakker med Berit.
Regnskabet rundsendes af Vibeke og vi drøfter det på sidste møde inden GF. Det bliver den 8.11.
kl. 17. Jesper bestiller bord.
Ad 6. Kontingenttyper
Når børn skal på efterskole accepteres at de skifter til passivt medlemskab i det år.
De øvrige kontingenttyper drøftes og afklares på et senere møde.
Ad 7 Synkronisering af terminer for opgørelse af roede kilometer
Rosæsonnen for alle i klubben, starter ved standerstrygning og slutter ved standerstrygning.
Ad 7. Evt.
Flemming opretter en dagsordensskabelon som lægges på Google-drev til fælles afbenyttelse.
Punkter til kommende møder:
Definering af kontingenttyper
Gaveregulativ
Årsnåle
Referent: Kirsten Hald

