Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 2. januar 2014

Opfølgning på igangværende opgaver: 

Navn

Dato

Jørgen
Martin

Opgave

Status

Diplomer til guld og sølvårer
3.1.13

Rengøringsseddel til opsætning så man kan se
hvornår der sidst er gjort rent

29.1.13

Udarbejdelse af ny revideret folder

Lone
Kristian
Alle

Deltagere: Martin, Jørgen, Anne, Pia, Karin, Kristian og Lone (ref.)
Fraværende: Karin
1.Referat fra sidste møde:
Godkendt
2.Indkommen post
Bio Bernhard har fremsendt tilbud om leje af lokaler.
Indbydelse til møde med lokalrådet den 14. januar i Bio Bernhard kl 19., vi kommer 3-4 stykker
3.Økonomi, herunder budget 2014
Regnskabet 2013 er færdigt og klar til revision. Udleveres på mødet og gennemgås.
Bestyrelsen godkender regnskabet.
Budget 2014:
Kassereren har udarbejdet et forslag til budget 2014 med henblik på at kunne fastlægge kontingentet
for 2014.
Budgetforslaget med specifikationer gennemgåes og drøftes.
Bestyrelsen foreslår, at der arbejdes på en øgning af medlemstallet, at være sparsommelige i forhold
til dagligt forbrug og at kontingentet forhøjes med 100,- kr. for seniorer og 50,- kr. for juniorer.
Kontingentet for passive medlemmer fastholdes.
Det er bestyrelsens fortsatte holdning/princip, at kontingentindtægterne skal kunne dække de daglige driftsudgifter, hvilket ikke ses i det nuværende budgetforslag.
Det besluttes at udsende budgetforslaget for 2014 sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmerne gives mulighed for at se, hvordan kontingent og øvrige indtægter anvendes.

4.Visioner:
Udsættes til efter generalforsamlingen.
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5.Kalender, herunder planlægning af generalforsamlingen:
Planlægning af generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er den 5. februar kl. 19.00 og afholdes i roklubben.
Indkaldelse udsendes. Lone laver indkaldelse. Jørgen udsender.
Martin køber nåle og Jørgen sørger for tavle og emblemer m.v.
Vi beslutter at servere ost og rødvin ligesom sidste år. Pia og Kristian står for indkøb, varme og
borddækning m.v.
Valg:
Lone og Kristian er på valg og ønsker ikke genvalg.
Jørgen er på valg og ønsker genvalg.
6. Nye medlemmer, Rospinning, er det et tilbud, er vi klar til det.
Vi beslutter at starte rospinning op i det små, internt i klubben og at udvikle projektet med tiden.
7. Roreglement, skal tilrettes
Roreglementet herunder vinterroreglementet gennemlæses for sproglige fejl og mangler. Kristian
melder sig som korrekturlæser.
8. Materiel, se medsendte mail fra Flemming.
Formanden og kassereren tager kontakt til Flemming og Jens Olav med henblik på at kontakte bådebygger Sune i København for at få et overslag på renovering/istandsættelse af Fed, Anton og evt.
Ib. Efterfølgende kan der så tages stilling til det videre forløb afhængig af pris og omfang.
9. Nyt fra formanden
Orientering om indbydelse til møde den 14. januar om projektplaner for stranden. Indbydelsen er
udsendt.
10. Nyt fra rochefen:
Der er planlagt korttursstyrmandskursus. Den teoretiske del starter den 21. januar. Nærmere herom
ved opslag på hjemmesiden.
Der bliver nedsat bådhold vedr. vedligeholdelse af bådene til foråret.
11. evt.
12. Næste møde:
6. februar 2014 kl 19.00 hos Pia på Hestehavevej nr. 59

Ref. Lone

Referatet godkendt den ____________
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Martin Poulsen
formand

Pia Halkjær

Jørgen Mortensen
kasserer

Lone Biørn-Henriksen
referent

Karin Hultfeldt
næstformand

Anne Wolsing

Kristian Frølund
rochef

Side 3 af 3

