Referat fra bestyrelsesmøde den 22.05.2019.
Referent: Poul Budde.
Deltagere: Flemming Hansen, Steen Larsen, Torben Hylle, Poul Budde, Margit Pedersen, Andrea
Welzel, Ricki Sørensen.
Afbud: Pia Larsen

1. Status på sommerhuset i Bratten. Stor tak til alle som hjalp med den omfattende opgave det
er med nyt gulv og køkken, som klubben har fået til små penge - det er dejligt vi har så mange
talenter i flokken.
Udlejning af sommerhuset går godt - kun en enkelt uge er fri.
Problemet med nedslidt plæneklipper er løst ved at lokalmand klipper området for kr. 200,- pr
gang.
En normal sæson skønnes til 3 til 5 klipninger - og så slipper vi for at køre selv.
Der udtrykkes behov for reparation af gulvet i stuen - måske helt nyt gulv.
2. Større efterspørgsel efter svømning, hvor Roklub og Kajakklub deler 5 baner om tirsdagen
mellem 18.50 og 19.55. Bemærk ny tid. Der udtrykkes ønske om, at banerne bliver afmærket
for at tilgodese de hurtige svømmere.
3. Roklubbens robot “Døde Anders” virker i øjeblikket ikke og er under reparation.
Flinke mænd i klubben klipper midlertidigt plænen på helt normal måde.
4. SUP projektet “Stand Up Paddle er stoppet af mangel på instruktører, som har meldt fra igen
af forskellige årsager.
Vi forholder os afventende til september.
FFK - Frederikshavn Firma Klubber har opstartet SUP afd. med bosted i Marinaen.
5. Margit, som står for klubbens deltagelse i projektet - Ren Natur - oplyste, der nu er 12 tilmeldte
til ruten, som ligger nord for Ålbæk. Opgaven skønnes til at vare 3 til 4 timer - hertil kommer
tillægstid for sociale aktiviter som hygge og afslapning. Flot der er så mange tilmeldte.
6. Sct. Hans aften afholdes i klubben, hvor grillen er tændt kl. 18.00.
Medbring selv madvarer, men støt klubben ved at købe drikkevarer til klubpriser.
Grillmester søges.
7. Kaproningen ”Møllen Rundt” afholdes den 7. september.
8. Status på medlemmer og økonomi.
Medlemmer 2018 med 49
Medlemmer 2019 med 45
Nedgang på 4 medlemmer.
Kontingentindtægter
2018 på kr. 64.800
2019 på kr. 62.700 påvirkes af ægtefællerabat og nedgang af medlemmer.
var

Som det ser ud i øjeblikket forventes dog et større overskud på driften end sidste år, hvor det
14.500 kr. Forventer i 2019 omkring 20.000 kr.

9. Eventuelt:
Flemming vil søge TrygFonden om tilskud til nye redningsveste.

Sundhedshuset har sundhedsuge i uge 24 hvor budskabet retter sig mod ældre mænd og
forespørger om Roklubben stiller med en stand - romaskine - i gågaden mellem 15 og 18.
Flemming får nærmere defineret hvor standen evt. skal være.
Næste møde aftalt til den 21.08.2019

