Bestyrelsesmøde 29-05-2017
Tilstede: Mette, Ulla, Åsa, Søren, Floor, Jakob
Afbud: Andreas
Referent: Jakob

Administration
NB mødereferater skal foreligge i pdf format og sendes til Jens. Ud over hjemmesiden skal der findes en arkivløsning til
aktuelt materiale notater o lign., som bestyrelsen kan tilgå online. Dette er ikke en erstatning for bestyrelsens pligt til at
gemme alt relevant materiale på hjemmesiden under referater, retningslinier og andet. Åsa undersøger dropbox.
Ansøgninger: Kommunaltilskud. Der mangler fortsat tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer med nødvendige
oplysninger inde 1. juni. Skal skaffes asap.
Jakob udarbejder med Ullas hjælp forslag til opdeling af kassererposten i en drifts- og en kontingentkasserer, hvor af
sidstnævnte skal findes uden for bestyrelsen.
Efter at +200 medlemmer allerede har benyttet den nye mulighed for dankortbetaling overgår klubben fra næste år til
udelukkende at benytte dette. Medlemmer uden dankort vil få tilbudt anden betalingsmulighed.
Postgang
Der bliver rundsendt for meget mellem bestyrelsesmedlemmer uden nogen klar tovholder. Mette laver oversigt over
personer med gennemgående opgaver, så de vil få forespørgsler og andet direkte uden resten af bestyrelsen behøver
forholde sig til det. Til gengæld skal bestyrelsen svare de resterende interne mails tjept!
Der er ikke kommet svar fra låsefirmaet vedr. overfakturering af låsene (Ulla)
Der er ikke kommet svar fra Rokort vedr. indlæsning af medlemslisten (Floor)
Indkøb
Ad hoc indkøb af materiel herunder veste og pagajer skal gå gennem indkøbsudvalget. Udvalgets forslag til indkøb skal,
når det er relevant følges af forslag til kassation. Det instruktørers og andres brugeres opgave at melde behov og ønsker
ind til indkøbsudvalgets møder.
Kassereren har ret til at stoppe indkøb, når der indkøbes materiel ud over det aftalte. Kassereren skal derfor altid
informeres om indkøb uanset at de er besluttet i bestyrelsen.
Åsa mangler fortsat nye foto af bestyrelsesmedlemmerne. Asap!
Børne- og ungdomsroning
Lars og Henrik ønsker på sigt at stoppe som børn- og ungetrænere. AFLØSERE SØGES!!!
Forespørgsel fra Ubberud Skole om deltagelse i undervisningsforløb under den nye skolelov. Der udarbejdes tilbud af
Mette og Floor baseret på 4 timer med Mette og to instruktører. Prisforslag 225-250 kr./time pr instruktør. Floor spørger
Katrine. Mette er kontakt til skolen og sørger for roinstruks. På sigt ønsker bestyrelsen et mere formaliseret samarbejde
med byens skoler mhp på at skaffe nye og især yngre medlemmer. Det kræver dog en gruppe frivillige, som vil hjælpe og
instruere både i selve forløbet og efterfølgende i den løbende træning. Det er vigtigt at også unge hjælper med
instruktionen for at fastholde børnene. Måske skal forløbet henvises til fast tidspunkt fx august pga vandtemp og
muligheder for at studerende kan deltage inden for almindelig arbejdstid. Mette undersøger muligheder bl.a. med øget
fokus for trænerkandidaters muligheder for personlig udvikling via kurser.
Sikkerhed for nuværende børneroere: Forældrene er blevet informeret om vilkårene for at træne om mandagen med
seniorerne. Det er stadig relevant at Jonathan får sin prøve jf. sidste referat.
Masters
Tingene går planmæssigt med kontakt til myndigheder, klubber og deltagere.
SOK medlemmer skal informeres om mulighed for deltagelse i Masters DM d. 25-06-2017 (Mette / Jakob)
Regattabygningen
Udlejning af Regattabygningen skal fremgå af Conventus. (Jakob). Der er registreret 17 lejemål i 2017.
Næste møde: 02-08-2017 kl. 18.30. Floor sørger for noget at spise.
Bemærk: Tiltag, som kræver umiddelbare beslutninger i den mellemliggende periode, vil blive rundsendt på mail. Disse vil
ikke automatisk fremgå af næste mødereferat.

