Referat fra bestyrelsesmøde den 11.03.2020.
Referent: Poul Budde.
Deltagere: John Kristensen, Flemming Hansen, Christian Helbo, Torben Hylle, Margit Pedersen,
Andrea Welzel, Christian Hyldgaard, Ricki Sørensen, Poul Budde.
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. Tillæg om Corona.
2. SUP.
Klubben har købt et antal Stand Up Paddle boards og vil gerne på vandet med dem. Der er brug
for instruktion og Ricki og Andrea har meldt sig som instruktører.
Ricki kontakter Heidi Brauteseth - vores kontaktperson fra sidste sommer - om hjælp.
Vi er opmærksomme på, at der kun øves i yderhavnen for ikke at genere havnens øvrige brugere.
Der er instruktionskursus den 09.05.2020, men det kræver, at klubben er medlem af DGI.
Vi regner med at kunne bekendtgøre mere om opstart omkring 01.05.2020.
Se brochurer med linket: KITEDANMARK.DK/SUP-GU.
Nødvendige våddragter skal kursisterne selv anskaffe sig - priser fra kr. 35o,-.
3. Angående ro tider
Klubben beholder nuværende ro tider.
Roning om tirsdagen vil være kl. 17.00 hele sæsonen.
4. Ny båd.
På generalforsamlingen blev der fremført forslag om ny båd til klubben. Flere typer er nævnt, men
fokus er på Coastal båd- typen til omkring kr. 60.000.
Så har vi problemer med slisken, som har ført til en del uheld - tillige med bådebroen, hvor højden
ikke er optimal for klubbens brugere.
Ved evt. køb - anslået anskaffelsespris kr. 8o.ooo,- til kr. 100.000,-.
I den forbindelse har klubben 2 problemstillinger, som først skal løses:
Finansiering: Klubben kan ikke selv finansiere disse tanker og må søge hjælp hos lokale
sponsorer. Her tænkes på Spar Nord, Roblon, Vendsyssel Sparekasse m.v.
Pladsproblemer i bådehallen: Bådehallen er oftest trang, rodet og tilfældig placering af bådene.
Forslag om at markere parkeringsbåse i hallen for de enkelte både - hvorved pladsen kan
udnyttes maksimalt. Materialefolkene arbejder også på at løse problemet.
Før vi begynder at tænke på nye både mv, skal pladsproblemet løses.
5. Svømmetider.
Flemming forsøger at booke svømmetider om tirsdagen - har forsøgt gentagne gange, men der er
problemer med systemet. Kommunen er klar over problemet.
6. Revision af ro- reglement.
Under punkt 2 med følgende:

Ture, der strækker sig ud over dagligt rovand jf. pkt. 1 er langture og omfattet af DFfR´s
Langtursreglement og skal være bemandet med en langtursstyrmand.

Under punkt 10 med følgende:
Hver utilsigtet handling, grundstødning og lignende skal straks meddeles rochefen, så denne kan
foranledige båden efterset for eventuelle skader.
7. Standerhejsning.
Andrea holder velkomsttale. Ricki sætter standeren.
Drøftelse af hvordan vi skaffer opmærksomhed om klubben og mulighederne for at få flere
medlemmer ved brug af Lokalavisen, Kanal Frederikshavn. Flemming sender mail til medierne.
Opslag på Facebook kan eventuelt deles med ens ”venner”.
8. Løvspring 11.04.2020.
Husk indbydelse til Løvspringstur sammen med indbydelse til Standerhejsning.
Klubben skal selv have egen båd med til Løvspring - og klubben har ingen trailer.
Indbydelsen hænger på opslagstavlen.
9. Medlemsstatus.
Mistet 2 medlemmer - fået 2 medlemmer.
Opfordring fra kasserer Flemming - vi må gerne betale kontingent nu.
10. Eventuelt.
Klargøring af sommerhuset i Bratten ændres til 25.04.2020.
John har talt med Bjarne Laustsen om foredrag i Roklubben over emnet: Livet på Christiansborg
den 1. eller den 8. feb. 2021.
Margit kan først i april give besked om deltagelse i Ren Natur.
Debat om Corona sygdommen i Danmark.
Klubben følger regeringens anbefalinger og viser samfundssind.
På vores toiletter opsættes der papirholdere.
Midt i mødet kom nyheden med Mette Frederiksen bekendtgørelse om nedlukning af Danmark.
Tillige henstilling fra DIF, DGI og Dansk Forening for Rosport:
Det betyder, at der i de næste 14 dage er lukket ned for alle foreningens aktiviteter, herunder også
svømning.
Mail sendt til klubbens medlemmer den 12.03.20. Medlemmer orienteres så snart der er nyt.
11. Næste møde er sat til 29.04.2020.

