Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 6.3.2018
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries (LP), Helen
Schiøler(HS), Kenneth Juul (KJ)
Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ), Martin Meredin (MM), Tina Jensen(TJ),
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning

Disp. af mødet
Formand

Ansvarlig
JQ
JQ

Opfølgning på generalforsamlingen
Kasserer. Vi sender beskrivelse af kassererposten, herunder
muligheder for købe hjælp til bogføring og udarbejdelse af
regnskab.
Ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til
ekstraordinær generalforsamling når der er fundet en, som
kan indstilles til posten.
Roklubben har snart jubilæum. Bestyrelsen finder på en god
gave.

Næstformand
Kasserer

Vild med Vand. Der er etableret en styregruppe, hvor Frank
Hasselback og Mads Lundsgaard koordinerer og planlægger
opgaver ifm. afholdelsen af dagen. Første møde med
medlemmer som vil hjælpe er afholdt.
-

Havnen

Takster for gæstesejlere og for ikke-medlemmers brug af
havnekran, bedding og jolleslip er uændret.
Havnepladserne er fordelt. Alle pladser optaget bortset fra to
5m-pladser.
Taljer, stropper og andet løftegrej kontrolleres 9- marts.
Dykkerundersøgelse af de 3 yderste pontoner på vestbroen
(kammmeropbyggede) for revner og andre skader foretages
efter påske.
Skiltning laves tydeligere.

Klubhus

Fiskerikontrollen. Der er møde med Fiskerikontrollen d. 13.
LP
marts i klubben. Hans-Ole vil være tilstede og sælge øl/vand.
Standerhejsning afholdes som vi plejer.
Torsdag caféen den 26. april. Her kommer gæstekokke fra
Havfiskerne & Asnæsbroen.
25 års Klubhusjubilæum. Vi holder reception den 1/5 kl. 16-18
Q-holdet laver sandwich
Rulleborde i køkkenet – Kristen sørger for nye hjul og ekstra
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hylder. Afrydningsbord købes.
Legeplads. Udvalget kontakter kommunen med henblik på
afgrænsning mellem p-plads og naturfredningsområdet.
Afholdes i klublokalet. Hans-Ole vil være tilstede og sælge
øl/vand.
Ungdom

Vintertræning. Der er fuld gang i vintertræning med teori og
hygge. Godt stabilt fremmøde af ca. 10 sejlere.
Instruktører. 3 unge trænere er på Instruktør 1 kursus i Dansk
Sejlunion, den første weekend i marts. Stort udbytte og læring
som allerede er brugt til teoritræningen.
Stævne. Udvalget skal så småt til at starte planlægningen af
jollestævnet i Kalundborg d. 2-3 juni.

Motor
Kølbåde
PR

-

MD

Nye emner til
behandling
Næste møde
Evt.

3.4.2018
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