Beslutningsreferat - Opslagstavlen B- møde den 10. januar 2018
Referent Flemming Hansen
Deltagere
Steen Larsen, Flemming Hansen, Kaj Jensen, Andrea Welzel, Ricki Sørensen og Eva Christophersen.
Afbud: Carsten Højmark
Orientering om regnskabet for 2017
Kasserer Flemming Hansen gennemgik regnskabet for 2017, der dog ikke er revideret endnu.
Regnskabet udviser et underskud på ca 6 000 kr. Underskuddet skyldes først og fremmest en ekstraordinær udgift på
ca 9 000 kr til indkøb af en robotplæneklipper. Udgifter til drift af klubhus er steget i forhold til forrige år og skyldes
blandt andet indkøb af nyt værktøj, handicaprampe og reparationer omkring portene samt den almindelige
prisstigning.
Kontingentindtægterne er faldet med omkring 4 000 kr, hvorimod indtægterne fra udleje af klubhus og sommerhus
er steget.
Alt i alt er regnskabet samlet set utilfredsstillende og nødvendiggør en kontingentstigning, så vi fremover får råd til
nyinvesteringer.
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling onsdag den 7. februar kl 19.30. Der er formandsvalg og Steen Larsen vil gerne tage
en periode mere. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Flemming Hansen, Kaj Jensen og Carsten Højmark.
Sidstnævnte genopstiller ikke.
Der vil på generalforsamlingen blive fremsat forslag om lovændringer. Den drejer sig om eventuelt salg af fast
ejendom, der skal vedtages med kvalificeret flertal i lighed med reglerne for ændring af klubbens love.
Der vil også blive foreslået en mindre kontingentstigning, men vi vil stadig være en af de billigste, om ikke den
billigste roklub i landet.
Vedligeholdelsesopgaver
Flemming Hansen gav en kort orientering omkring vinterens vedligeholdelsesopgaver. Der blev spurgt om, hvordan
det gik med udskift af de rådne sternbrædder på bådehallens sydlige side. Opgaven er endnu ikke lavet, men
efterfølgende er aftalt med Kaj Jensen, at han vil undersøge om der er et medlem, der vil påtage sig opgaven.
Coastalbåd
Efter henvendelse fra et medlem, der har forbindelse til Havnedirektøren, er der fremsendt ansøgning om fuld
sponsorstøtte til indkøb af en sådan båd. Der er endnu ikke modtaget svar fra havnen.
Eventuelt
Der er fire tilmeldt instruktørkursus (Klubtræner A), der afholdes i Aalborg Dameroklub i weekenden 10. - 11. februar
2018. Det skal gerne lette presset på de øvrige instruktører. De fire er: Kaj Jensen, Aase Jørgensen, Lena Larsen og
Torben Hylle.
Sikkerhed på vandet drøftet. Aftalt, at det er styrmandens ansvar, at der medtages mindst en funktionsdygtigt
mobiltelefon i hver båd. Roreglementet er ændret i overensstemmelse hermed og bringes i næste roblad. Flemming
Hansen har efterfølgende søgt Nordeas pulje til lokalområdet om indkøb af 5 stk sikkerhedspakker hver
indeholdende forskellige håndholdte nødblus og 2 nødraketter.
Kaj Jensen oplyste, at Kajakklubben havde etableret en ”ny forening” for medlemmer over 60 år, for at kunne få
tilskud til dem. Sagen kort drøftet og Flemming Hansen nævnte de besværligheder en sådan ordning havde. Der skal
være 2 bestyrelser, 2 adskilte regnskaber, 2 CVR-numre, 2 bankkonti og der skal ske reelle pengetransaktioner
mellem foreningerne. Derforuden vil der blive problemer med foreningens formue. Aftalt at Kaj Jensen, der jo også
er medlem i Kajakklubben undersøger, hvordan man har gjort det i Kajakklubben.
Der har været uformelle henvendelser til bestyrelsen, om man kunne tegne et specielt ”motionsmedlemsskab”, altså
betale et mindre kontingent og så kun benytte motionsredskaberne. Sagen blev drøftet og man var enige om, at vi
ikke igen skal til at indføre forskellige former for medlemskaber, når man sidste år afskaffede B-medlemsskabet. Et
fuldt medlemskab koster i dag betydeligt mindre end medlemskab i fitness klubberne og man vil ikke lave et specielt
medlemskab for medlemmer, der kun benytter motionsrummet. Vil man benytte motionsrummet må man altså
tegne ganske almindeligt medlemskab.
Klubben melder fra til Havnens Dag den 9. juni pga Venø Rundt.

