Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 3/11-2016
Mødet blev afholdt i roklubben, kl. 19.00-21.00
Deltagere:

Mai-Britt Bille, Poul Bramsen, Lars Østergaard, Flemming Vestergaard, Søren Hansen
Jørgen Mortensen og Annette Mortensen.

Afbud fra:

-

Mødeleder:
Referent:

Maibritt Bille
Annette Mortensen

1. Godkendelse/underskrift af referat fra forrige møde
Referater fra de to sidste møder blev underskrevet.

2. Orientering om Fritid ved Vandet
Jesper orienterede om status på projektet.
Det går langsomt og der er uklarhed om hvordan sejlklubben og den nye havnechef forholder sig til
projektet.
Kommunen har holdt møde med sejlklubben, som har udtrykt uenighed om dele af projektet.
9/11 har gruppen møde med den nye havnechef.
Kajak og paddleklubben har fået positive tilkendegivelser fra kommunen, så de indtil videre kan fortsætte
på pladsen mellem sejlklubben og roklubben. Der planlægges udvidelse af kajakhotellet.
Enighed om, at de 3 klubber bør arrangere et møde, så klubberne kan få afstemt ønsker og forventninger til
projektet.

3. Økonomi
Der er ikke bogført ajour, men vi har en bankbeholdning kr. 183.000,- og kr. 7.350 til gode for kirkeblade
og et enkelt kontingent.
Regning på vinduer kr. 33.000 er betalt.
Budget 2017
Kontingenterne bør fortsat dække den daglige drift.
Med få medlemmer kan der blive behov for at bruge af kassebeholdningen til driften, med mindre der kan
spares på forskellige punkter. Fortsat vigtigt, at have en rimelig kassebeholdning, til eventuelle uforudsete
udgifter.
Investeringsplan hænger meget sammen med vores visioner.
Vi har brug for en visionsplan! Hvordan kommer vi i gang med den?
Portene bør udskiftes. Der er risiko for at et medlem kommer til skade, hvis man ikke passer på.
Lars indhenter tilbud på pæne rulleporte.
Vi kan prøve at søge tilskud fra kommunens materialepulje. De har udtrykt velvilje overfor tiltag, som kan
gavne medlemmernes sundhed og sikkerhed.
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4.

VIntertræning

Svømning på Bosei:
9 til svømning i onsdags: 8 plussere + 1 senior. Flemming styrer deltagelsen med lister og klippekort.
Ro-spinningen
er startet op. Opslag lagt på Facebook.
Alle kan tilbydes 1 gratis prøvetime. Herefter skal man meldes ind. (Udfyld tilmelding)
Man melder sig ind for et år, men kontingentet betales kvartalsvis.
Klubaftner
En tirsdag pr. måned er der arrangeret Materiel og Mad og en tirsdag pr. måned er der arrangeret 8 GP.
Øvrige tirsdage opfordres til fællesstræning og evt. efterfølgende kaffe og hyggesnak.

5. Projekt klubudvikling
Mai-Britt fornemmede en mathed i bestyrelsen på det sidste møde.
Hvad er det vi vil med dette projekt?
Tvivl om hvad vi kan bruge DFfR til.
Skal vi arbejde på at få skåret antallet af bestyrelsesmedlemmer ned med henblik på at få iværksat nogle
velfungerende aktivitetsgrupper.
Bør grupperne ikke være i gang før vi indskrænker antal medlemmer i bestyrelsen?
Endnu engang blev der udtrykt ønske om, at der blev lavet nogle visionsplaner, så vi ved hvor vi gerne vil
hen?
Hvordan tilgodeser vi de eksisterende roere, så de ønsker at blive i klubben og hvad gør vi for at nye får lyst
til at være med og blive.
Der blev dog påpeget, at det hele ikke er så negativt: Vi har fortsat et godt aktivitetsniveau, der bliver roet
mange kilometer og der er mange forskellige aktiviteter fordelt over hele dagen og hele året.
Det har nok altid gået op og ned med medlemstallet. Positiv forventning om at den nedadgående kurve kan
vendes.
Enighed om, at AnnKarina fra DFfR får besked om, at vores fokuspunkter i første omgang vil være:
 Hvordan får vi flere roere
 5 års plan
 Hvad skal der til for at klubben forbliver interessant for eksisterende og nye roere.
Drøftelse om mulighed for at have alternative aktiviteter i klubben, som vinterbadere, kajakroere,
motionister m.fl.

6.

Ro-reglement

Poul har sendt det reviderede reglement ud.
Der er tilføjet et punkt om årligt styrmandsmøde og pligt til deltagelse min. hvert andet år.
Det tilføjes, at der SKAL ros med vest, hvis vandtemperaturen er under 10 gr.
Ved roning i Coastalbåden, skal du altid have vest på. (der er ikke plads til de kan ligge i båden.
Poul lægger det nye reglement på hjemmesiden og hænger det opslagstavlen.
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7.

Havnebestyrelsen

Kristian Frølund ønsker at træde ud af havnebestyrelsen.
Ingen har meldt sig som ny kandidat.
Mai-Britt vil opfordre Susanne C om at være roklubbens repræsentant.
Der arbejdes på en ”Havnens Dag” i 2017, dato ikke fastlagt.
8.

Kalender

Arbejdsdag Søndag den 6/11, kl. 10.00 – 14.00
Flemming planlægger opgaver og sørger for opgavefordelingen ved morgenkaffen.
Det praktiske udliciterer FV til en frivillig.
SH sender en Huske-SMS.
Kommende møder:
Torsdag: 8/12 2016 kl. 19.00 hos Søren – med spisning.
Suppleanterne Susanne og Jesper inviteres.
Torsdag den 5/1-2017
Torsdag den 2/2-2017

Generalforsamling onsdag den 8/2-2017
28/2 2017: kl. 19.00 Korttursstyrmands møde

Referatet godkendt den ____________

Mai-Britt Bille
formand

Poul Bramsen
næstformand

Jørgen Mortensen

Søren Hansen

Flemming Vestergaard

Lars Østergaard

Annette Mortensen
referent
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