Referat
Præstø Roklub, bestyrelsesmøde, den 5. marts 2015
Sted: Hos Charlotte i Præstø.

Deltagere:
Til stede: Martin, Poul, Jørgen, Jørgen, Charlotte og Søren.
Ikke til stede: Flemming og Jesper.

Dagsorden:
Indkommen post.
Økonomi.
Åbent hus.
Kaproningstræning.
Klublokale.
Bådklargøring.
Arbejdsdag.
Coastelboat.
Kalender.
Evaluering af generalforsamling.
Nyt fra formanden.
Nyt fra rochefen.
Hjertestarter.
Eventuelt.

Indkommen post:
Referat fra generalforsamling til underskrift.
Udmeldelse fra Lone Jensen (kanin fra 2014)
Indmeldelse fra Linda Fischlein

Meddelelse om medlems og lokaletilskud fra Vordingborg Kommune
DGI kursus om at skabe mere aktivitet i klubberne, afholdes i Hollænderhaven Vord. 24. marts 18.30-21.30

Økonomi:
Likvid beholdning 234.370,-

Åbenthus:
Åbent hus Lørdag 18. april 9.00-15.00
Tovholder er Jørgen, med Poul som reserve
Hjælpere i roklub Søren og Martin
Send gode ideer til Jørgen om hvad der kan gøres på dagen for at erhverve nye medlemmer.
Der var enighed om at lodtrækning af et medlemsskab var en god ide.

Kaproningstræning:
Bestyrelsen blev enige om efter en lang debat at der på forsøgsbasis åbnes op for
langdistancekaproningstræning mandage og onsdage
Dvs. at disse 2 aftener er ikke alle både til rådighed til åben roning.

Klublokale:
Hvad gør vi ved fugtproblemerne i vinterhalvåret i klublokalet, vi talte om muligheden for at flytte rundt på
maskiner og møbler og det ville Charlotte tænke over og måske med hjælp fra andre gøre noget ved.
Jesper opfordres til at undersøge pris på udluftningsblæser, selvfølgelig en der er større end en alm
badeværelsesblæser, evt 30x30, Altså en der virkelig kan flytte noget luft og evt styres af luftfugtigheden.(Kan evt
opsættes på arbejdsdag den 6. april 2015)

Bådklargøring:
Flemming opfordres til at lave et opslag som kan lægges på hjemmesiden med datoer for bådklargøring og
sende det til Poul

Arbejdsdag:
Søren er tovholder på arbejdsdag og laver en beskrivelse af dagen med arbejdsopgaver og sender til Poul

Coastelbåd:
Tovholder er Jesper
Søge midler fra Fonde og andre der er forslag om at søge fra Nordea Fonden/Seas-nve/Møns
Bank/Superbest/Præstø Brand/Tuborg Fonden/
Lions er der nogen andre forslag er de velkomne

Kalender:
Der er lagt en masse aktiviteter ind. Jesper følger op.
Flemming sender div. datoer med hensyn til Furesø og Faxe Ldpl. Besøg
Datoer for roskole er foreløbige. Der er også lagt datoer ind for standerhejsning o.s.v.

Evaluering af generalforsamlingen:
Generelt forløb den godt, med gode diskussioner og debat.
Ærgerligt med personrelateret indlæg fra enkelte deltagere. Hvis medlemmer har personspecifikke
kommentarer/bemærkninger bør de tages med bestyrelsen direkte og ikke på generalforsamlingen!
Jans forslag vedr. øget fokus på kajakker blev stemt ned med en enkelt stemme. Emnet tages op på et
medlemsmøde efter sommer og et forudgående bestyrelsesmøde.
Vi skal være bedre til at planlægge det rent praktiske med maskiner, borde, stole og tilberedningen af mad og
drikke.

Nyt fra formanden:
Martin har fået tilbud på bådstandere og standerflag til ca 3års forbrug pris 3000,- Søren undersøger alternativ.
Nem ID er bestilt.
Fritid ved vandet. Martin var til møde med DGI den 5. marts hvor der blev lavet gruppearbejde med ønsker til
huset, og der blev også foreslået en udvidelse af arbejdsgruppen, som endte med et kompromis så flere kan få
deres synspunkter frem. Der blev dannet en styregruppe og så blev der lavet en følgegruppe hvor f.eks.
havnebestyrelsen bliver repræsenteret.
Planlægning af borgermøde 17. marts 2015 på Cafeen på Præstø skole 19.00-21.30
Interessentanalysemøde 23. 24 25. marts Præstø Roklub satser på at få en aftale den 24. marts.

Nyt fra rochefen:
2 styrmands aspiranter (Pia Halkjær og Poul Bramsen) har gennemgået teoriundervisningen og skal til teoriprøve.
Mandag den 9. marts.

Evt.:
Næste møde:
Torsdag den 19. marts kl 19.00 hos Jørgen

Bestyrelsen

