Referat fra bestyrelsesmøde 08.08.2018
Referent Poul Budde.
Deltagere: Ricki Sørensen, Flemming Hansen, Andrea Welzel, Torben Hylle, Poul
Budde, Steen Larsen.
Afbud: Kaj Jensen
Referat fra seneste møde den 13.06.2018 godkendt.

Dagsorden:
1. Midler fra DIF´s Foreningspulje.
Vi har fået midler til 2 romaskiner og kr. 1.000,- til flyers. Lena undersøger om hun
kan skaffe dem billigere end vores sædvanlige leverandør, der skal have ca 10
500 kr pr stk.
2. Aften med kompas, sikkerhed og knob.
Jørgen Hansen anbefaler genopfriskningskursus og det passer bedst i foråret lige før
Standerhejsning.
3. Svømning.
Der er kommet nye priser på lån af svømmebaner, som giver en kraftig
udgiftsstigning for Roklubben.
En hel del af klubbens medlemmer har glæde af svømmetræning og bestyrelsen
mener også det giver en god signalværdi – så vi fortsætter ordningen.
Vi forsøger at udbrede kendskabet til denne mulighed og få flere af vores medlemmer
til at træne jævnligt.
4. Skal porten låses, når vi er ude at ro.
Dette er med fordi en båd er blevet ”låst ude” en aften.
Vi fortsætter som vi altid har gjort – det anbefales dog at tage en nøgle med. Vær
sikker på, der ikke er både på vandet, når du låser.
5. Udlejning af sommerhus i højsæsonen til medlemmer.
Klubben fortsætter på nuværende betingelser – dette gode skal vores medlemmer
beholde.

6. Vandregnskab.
Vi har modtaget regning på vandforbrug for 2017 på kr. 7.731,- hvilket er en
fordobling i forhold til tidligere. Der er både hovedmåler for hele huset og en
bimåler henholdsvis til roklub, Rønnerhavnen og de offentlige toiletter og det
passer aldrig sammen. Kassereren har bedt Kommunen om et møde, så vi kan
få lavet en ordning en gang for alle, så vi kan undgå det årlige slagsmål om
vandforbruget.
7. Førstehjælpskursus sammen med Kajakklubben.
Vi har modtaget anmodning fra Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak
Forbund om afholdelse af et fælles førstehjælpskursus. Kurset varer 8 timer og
er gratis. Instruktører stilles til rådighed af Dansk Folkehjælp. Forplejning
koster kr. 150,- pr. deltager i egenbetaling. Vi får beløbet stillet til rådighed,
hvis vi selv vil stå for forplejningen.
Flemming tager kontakt til Kajakklubben – der er deadline 24.08.18.
Forplejningsspørgsmålet står åbent.
8. Status på Løvfaldstur.
Indtil nu er 73 personer tilmeldt incl 6 Frederikshavnerroere.
Vi mangler i skrivende stund i alt 12 bådpladser. Arbejdsgruppen prøver at få flere
klubber til at tage både med.
Programmet er fastsat.
9. Status på kaproning Møllerne Rundt.
Dato fastlagt til den 25.08.18.
Lodtrækning om pladserne.
10.Status på Byjubilæum.
Fastlagt til den 22.09.18. Intet nyt.
11.Demensaften.
Fastlagt til 05.11.18 kl. 19.30. Klubben er vært ved kaffe og blødt brød.
12.Fællesspisning
Sidste lørdag i oktober sammen med Standerstrygning.
13. Eventuelt.
Vi har indenfor kort tid oplevet, at agterenden af båden falder af traileren.
ALLE har ansvar for at agterenden ligger korrekt på bådvognen ved ophaling – støt
evt. med bådshagen og træk roligt – så undgår vi skader.

De to kajakroere, der startede i klubben lige før sommeren, har endnu ikke fået
instruktion, hvilket formentlig skyldes ferieperioden. Bestyrelsen går ud fra at
de påbegynder instruktion nu.
Nu nærmer tiden sig for tændte lanterner, derfor HUSK lanterner, når du ror om
aftenen.
Husk projektøren også skal slukkes - særskilt knap ved porten.
14. Næste møde 03.10.18 kl. 19.00.

