
   
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. 11. 2016 

 
Ad 1.Gennemgang af referat fra sidste møde 

Vinterroret – Martin vil snarest gennemgå dem og sørge for at Kris bliver opdateret på, hvem der 

har roret og ajourfører det i Rokort. Martin vil som rochef påtage sig ansvaret for at dispensere fra 

reglementets krav om at have roet 100 km i den forudgående sæson. 

 

Vinteraktiviteter - Planen over vinteraktiviteter er lavet og annonceret 

. 

Generalforsamling 

Forplejning: - Kirsten kontakter Inga Pedersen m.h.p at organisere et arbejdshold til at stå for 

opgaven med at smøre sandwich og dække bord 

Detailleplanlægning: Bestyrelsen mødes kl. 18  

Dirigent : Jens Ravn har indvilget i at påtage sig opgaven,  

Referent: Anne-Marie Eybye: har fået dokumentet vedr. salg af grunden i Hjarbæk, som skal sendes 

til Peter Lilholt. 

Sølvårer: De er bestilt og ligger klar. Martin laver endelig opgørelse over hvem der skal have den 

Årsnåle : Vibeke havde aftalt opgaven med Vibeke Liboriussen, men hun har i skrivende stund 

meldt afbud til GF. Vibeke G overrækker dem 

Pokaler : Navnene er blevet graveret og pokalerne står pudsede i bestyrelseslokale 

 

Ad 2 Indkomne punkter 

a. Beretninger – ingen kommentarer 

b. Folder til generalforsamling  - udsendt pr. mail til alle kassereren har adresse på. Øvrige 

fordeles i papirform til videresending 

c. Roreglement – de sidste rettelser drøftes og tilføjes på næste bestyrelsesmøde 

d. .Børneattester - Martin sørger for at få attester på roere som har med børn og unge at gøre 

e. Vinterfrigivelse børn 16 – 18 år - Martins forslag tilrettes. Flemmings model til 

frigivelsesattest anvendes  

f. Revideret regnskab – Martin drøfter kommentarerne med Vibeke herunder at få konverteret 

højrentekontoen til en disponibelkonto. De vil også sammen kigge på om prioritetslånet kan 

med fordel kan omlægges. 

g. Asfalt på P-pladsen. Jesper har fået et godt tilbud og dette iværksættes når vejret tillader. 

 

Følgende punkter udsættes til møde efter generalforsamlingen:   

Definering af kontingenttyper , Gaveregulativ, Ventilation   

 

     Referent:  Kirsten Hald 

 


