Referat:

Bestyrelsesmøde den 23. april 2018:

Præstø Roklub
Fjordstien 7
4720 Præstø

Ordinært bestyrelsesmøde.
Deltagere:

Finn Snedker, Bente Pedersen, Jan Kaare, Poul Bramsen og
Jesper Ravnsbjerg.

Dato:

3. maj 2018

Fraværende: Ingen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gennemgang af referat fra sidste møde.
Indkommen post.
På valg?
Max beløb på køb uden godkendelse?
Økonomi /Bank/ kontingentindbetaling.
Face Book.
Status på Klubben, opslagstavler, skabe - m.m.
Roskoler , nye medlemmer.
Diverse udvalg.
Oplæg til medlemsmøde kommunen / vandbyen.
Evt.

1. Gennemgang af referat fra sidste møde:
Referatet er underskrevet og lægges på hjemmesiden.
2. Indkommen post:
Der er ikke kommet noget.
Fransk Forår: Vi (Jesper) laver et appetizer der kan deles ud på kommunens
stand. Poul sender oplægget.
3. På valg:
Hvem er valgt for et år? Jan KP og Bente er på valg i 2019.
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4. Max beløb på køb uden godkendelse:
Prokura: Alle køb over 500,- skal godkendes af Bente eller Finn, før købet
foretages. Det kan evt. gøres ved et simpelt telefonopkald.
5. Økonomi /Bank/ kontingentindbetaling:
Økonomi: Beholdningen er på ca. 203.000,Kontingenter: Næsten alle har betalt. Der er enkelte udmeldinger, men det er
som forventet.
6. Face Book:
Der er god respons på det som har været lagt op, indtil nu. 1.300 - 1.500 likes
hver gang.
7. Status på Klubben , opslagstavler , skabe - m.m.:
Den lille rohal ryddes til rospinding. Romaskinerne rykkes ud i hallen.
Der skal struktur på opslagstavlerne. Inddelingen skal genetableres og
håndhæves. Ståltavlen ved omklædningsrummene reserveres til "medlem til
medlem". Eks. bogklub, forårslam o.s.v.
8. Roskolder, nye medlemmer:
Der er roskole 5. og 6. maj. Vi regner med at de tre nye deltager. Poul tjekker op
om de kommer. Der skal tages billeder af de nye så de kan hænges op i klubben så kan alle byde de nye velkommen (genkendes fra billederne) når de møder til
roning.
Forplejning: Der er pølser fra åbent hus, men der skal være sandwich. Poul
arrangerer.
9. Diverse udvalg:
Havnens Dag: Ole V. Jørgensen (formand for havnebestyrelsen) er kontaktperson
til kommunen. Han kan kontaktes.
Alle udvalg skal kontaktes, så der sættes skub i tingene.
Poul har rykket Jens Olav for et svar vedr. klargøring af bådene. Der er ikke
kommet noget svar! Finn tager fat i Jens Olav.
Vedr. fondraising - alle ansøgninger skal via udvalget (kontaktpers.: Jesper).
10. Oplæg til medlemsmøde kommunen / vandbyen:
Jesper Kjærulff har tilbudt at deltage frem til kl. 19:30 - det tager vi imod. Jesper
giver Jesper besked.
Notaterne lægges på hjemmesiden. Der ud over printes de ud og lægges på
bordene.
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Vi skal have spurgt Jesper Kjærulff om det er ok at vi udskyder den
ekstraordinære generalforsamling 1 uge. Den skydes til mandag den 7. maj kl.
18:30. Jesper formulerer udkast og sender til Bente og Martin.
11. Eventuelt:
Sankt Hans: Der er kontakt til Kajak og Padleklubben og til Sejlklubben, om et
fælles arrangement (finn koordinerer).
OBS på GPDR (persondataforordningen) vi orienterer os hver især på DIFs
hjemmeside. Tages med som et punkt på næste møde.
Tavle med Guld- og sølvårer skal opdateres, Jan tjekker lige op med Flemming og
Jørgen M.
Næste møde:
Den 4. maj 2018 kl. 18:30 i Roklubben.

Referent:
Jesper Ravnsbjerg Hansen
Næstformand/sekretær
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