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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

Har sammen med Jogvan 
holdt møde med Haabet  om 
samarbejdet på Gisseløre. 
Mødet gik fint og der er 
allerede planlagt et møde 
mere.

Næstformand Intet nyt.

Kasserer
Påmindelse til 
bestyrelsesmedlemmerne om 
underskrivning af 
regnskabsdokumenter.

Havnen

C-holdet har fået mastekranen 
på plads, og den forventes 
klarmeldt i løbet af de 
kommende 14 dage.
15 Feb. er ansøgningsfrist for 
ny havneplads.

Klubhus Intet nyt.

Ungdom
Kurt og Thomas Møller har 
afholdt møde med 
ungdomsskolen vedr. flere 
ungdomsaktiviteter.

Motor Intet nyt.

Kølbåd Intet nyt.

PR
Arbejder med annoncer på 
hjemmesiden og har 
allerede flere aftaler på 
plads.

Nye emner til behandling

Opstart af ungdomscafe 
forventes primo Maj ´21 (med 
forbehold for Covid-19-
forsinkelser). Bestyrelsen 
undersøger sammen med 
initiativtagerne hvad der kan 
lade sig gøre.
Projektet er et samarbejde 
mellem KS, roklubben og 
UngKalundborg.

Næste møde 11/3 18.00 (Måske i 
klubhuset?)

Evt.

Bestyrelsen giver tilladelse til 
brug af slæbested  ifm. 
afvikling af SAR-øvelse i 
løbet af foråret.
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