
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 20-01-2020 kl 18.30

Til stede: Anders, Ida, Stellan, Pia, Gert, Katrine, Søren

Referent: Ida

Meddelelser:
- Ingen meddelelser

Aktuelle arrangementer:
- Gennemgås i dagsordenen

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
- Tilskud til træningslejr i påsken ungdomsroer: omfatter også Johan. Er voksen

kontakt-person. Han kan søge om tilskud på 1000 kr.

Punkter:

1. Evaluering af medlemsmøde (Referat af medlemsmøde er sendt ud)
Medlemsmødet har været givende for bestyrelsen og der er kommet gode nye
ideer. Man skal dog være opmærksom på at der er behov for tovholdere.
Bestyrelsen vil være facilitator ift. at finde personer via. opslagstavle og facebook.
Katrine vil stå for dette efter generelforsamlingen.
Der lægges vægt på at hvis man siger ja til at være tovholder, forventes det kun for
årets arrangement og ikke nødvendigvis fremtidige.

2. Generalforsamling (A.B.C.D.E.)

A. Ændring af vedtægter § 8 passive medlemmer, i stedet for at der står
at "passive medlemmer har ikke ro tilladelse" Ændres til "passive
medlemmer har ikke ro tilladelse og heller ikke ret til andre sportslige aktiviteter"
(forslag).
Bestyrelsen er positivt stemt for forslaget. Bestyrelsen vil indsende forslaget ift.
vedtægterne inden generalforsamlingen. Stellan står for dette.

- Bestyrelsen har fundet at der i § 11 er en linje som går igen. Det vurderes til at
være en tastefejl, men skal alligevel på generelforsamlingen for at ændret
korrekt. Forslag indsendes også. Stellan står for dette.

B. Henlæggelse af penge - 75.000kr.
Bestyrelsen vil gerne lægge penge til siden som de øvrige år, hvis budgettet tillader at der
ikke kommer underskud.

C. Referent og dirigent til generalforsamling, har kontaktet Lars Peter Nielsen
(dirigent) og Eva Hauge (Referent) og forespurgt om de vil være dirigent og referent
i år igen og de har sagt ja.
Lars Peter Nielsen og Eva Hauge forslås af bestyrelsen og andre medlemmer er

velkomne til at stille op hvis de lyster.



D. Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Rikke Arndt Hansen, Mikkel Fredholm og
Martin Majlund Jensen har meldt sig på nuværende tidspunkt.
Andre medlemmer er velkomne til at stille op.
Pia er også på valg til kasser.

E. indkaldelse til generalforsamling.
Procedure gennemgås. Stellan sender indkaldelse ud i rette tid til generalforsamling. Det
bliver d. 26 feb. at generalforsamlingen bliver afholdt.

3. Henvendelse fra Henrik Hvam om anvendelse af klubkajakker på tur.
Der er behov for at der bliver kigget på det aktuelle regler og formuleret evt. en om-
formulering som kan vedtages ved næste bestyrelsesmøde. Anders vil stå for dette.

4. Lottes affaldsindsamling og køb af "indsamlingsstænger".
Klubben vil gerne støtte initiativet med indkøb af 8 indsamlingsstænger for 1700kr.

5. Lydisolering af stuen.
Der kan være lydgenere når der er mange mennesker i klubbens stue. Der
diskuteres hvad der kan gøres. Der forslå at man kunne få sat nogle gardiner på
ved de vinduer som ikke allerede har. Anders vil spørge om der er nogle
medlemmer om har erfaring med hvad der kan gøre og hvad der kan gøres billigt.

6. "Handicapbro".
Bestyrelsen vil gerne have et forslag fra de medlemmer som ønsker handicapbro.
Skal være med pris og arbejdskraft. Herefter vil bestyrelsen tage det til overvejelse.

7. Eventuelt.
- Det foreslås at der skal indkøbes en gasgrill, så det bliver nemmere at få grillet efter
træning. Det er for at styrke muligheden for fællesspisning. Der bør laves overvejelser ift.
aflåsning. Stellan vil kigge på hvad der er af muligheder og priser.
- Bestyrelsen vil gerne støtte om forslag ift. frivillig middag for at takke medlemmer som
gør et stykke arbejde. Efter generelforsamlingen vil der komme et udspil til dato. Klubben
vil give grill og salat og medlemmer medbringer selv drikkelse.
- Arbejdsdag og standerhejsning bliver d. 18 april. Stellan sender information ud når tiden
nærmere sig.

7. Næste møde og mad
17/2 og gert tager mad med

Hilsen Stellan Rasmussen


