Referat af B-møde d. 29.8. 2017
Ad 1. Gennemgang af sidste referat
Der foreligger intet referat
Berit leder efter det, hun mener at have skrevet, og rundsender det. Flemming lægger det godkendte
på hjemmesiden.
Ad 2 Indkomne punkterer
a) Nøglekort til ungdomsroere : Bestyrelsen kan dispensere og give nøglekort til 15 årige som er
frigivet.
b) Orientering og beslutninger om: Søernes Samarbejdsudvalg –
I søerne- adm grundlag; II Naturens Rige; III Viborg Outdoor
Vibeke orienterer om de møder hun har deltaget i vedr. ovenstående. Det besluttes at Vibeke melder
tilbage:
Ad I – Vi accepterer forslaget, men det bør præciseres, hvortil brud på det tilladte skal indberettes
Ad II – Vibeke følger projektet og er vores repræsentant ved møderne
Ad III – Vibeke udmelder Ro-og Kajakklubben af initiativet.
c) Instruktørsituationen/salg af outrigger til Torben
Salg af outrigger til Torben for levering af instruktørtimer er droppet. Vibeke kontakter ham og
beder ham komme med et bud på båden i kroner.
Instruktørsituationen er med hiv og sving klaret indtil standerstrygning for både ungdomsholdene i
kajakker og i robåde. På voksenområdet for kajakker kan der til foråret køres 3 hold, efter samme
model som i år.
Rekruttering af instruktører på alle områder er en løbende opgave, som vi alle skal være aktive i.
d) Vinterens aktiviteter
Programmet vil være en gentagelse af sidst vintersæsons. Flemming lægger det på hjemmesiden.
Hvem laver lamineret A3 udgave til opslagstavlen ??
Dog vil Berit forsøger at få suppleret tiden til kajakleg med en søndag eftermiddag om måneden.
Udover den nuværende tid
Der satses på at holdene er selvkørende hver 14. dag
På Facebook efterlyser Berit r instruktører til Ergometerspinning, som på skift kan tage tjansen.
e) orientering om genvexanlæg, værksted
Ventilationssystemet etableres i løbet af september. Det får en turboknap i træningssalen og vil
kunne suppleres med åbning af tagvinduer. Værkstedsisoleringen gøres færdig i løbet af september.
f) otteren - kan den overhovedet komme på vandet uden Lene og Jens???
Det vurderes ikke realistisk at otteren kan komme i brug. Der er ikke som tidligere besluttet taget
initiativ til samarbejde med Silkeborg roklub. Båden har roet 20 km i denne sæson.
Beslutningen om at sælge båden, hvis der ikke i denne sæson kom gang i brug af båden, fastholdes.
Vibeke forespørger Aalborg Roklub om de stadig er interesserede i at købe den.

Der skal laves en analyse af, hvordan det eksisterende bådmateriel anvendes, for at afdække
behovet for hvilke bådtyper, der fremover skal anskaffes for at matche klubbens medlemsprofil og
aktivitetsniveau, samt laves en indkøbsplan.
g) reparation
Jesper finder en dato til en bådreperationsdag og laver et opslag
h) Fugleskræmsler til broen
Out of question, da det nye regulativ ikke tillader opsætning af sådanne.
i) Minimumsgrænse for indkøb uden bestyrelsesbeslutning
Den fastsatte grænse er 5000 kr. Og der skal altid afleveres bilag til kassereren.
Der kan indkøbes svampe.
Ad 3 Diverse
a) Roning med asylbørn kan foregå på de eksisterende gæstevilkår
Referent Kirsten Hald

