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Møte nr.:3-2015

Dokumentet lagret

Emne:
Referat fra styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 12.03.15
Møteleder: Henry Bøhn

Møtested:
Klubbhuset

Arkiv nr. : 2015

Referent: Jostein Senumstad

Møtedeltakere tilstede: Henry Bøhn, Anne Berit Malvig, Dag-Erik Tvedt, Jostein Senumstad
(referent), Tor Aanen Kristensen. Oscar Sødal, Joakim Bøhn og Oda Madland Aagesen, kom
under sak 9. Jostein Senumstad forlot møtet etter sak 9, Anne Berit Malvig tok over som
referent etter han dro.
Ikke tilstede: Tobias Malvig, Arvid Bentsen.
Sak nr
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SAK

Ansvar/Frist

Godkjenning av referat med følgende kommentarer;
 referat fra 11/2 ble gjennomgått.
Økonomi
Dag Erik og
Dag Erik informerte om hva som er gjort for å skaffe kasserer
Jostein
etter han. Kontakt med en kvinne som har relevant
utdannelse/bakgrunn fra utlandet og som ønsker å ta dette som en
jobb. Det har ikke lykkes med å få frivillige til å ta denne oppgaven i
klubben frem til nå. Å kjøpe tjenesten fra revisorfirma har vært
dyrt, men for å sikre økonomikontroll må en bruke noen midler.
Styret ønsker å bruke inntil kr 15000,- på saken, samt å videreføre
dagens regnskapssystem.
Dag Erik og Jostein sjekker saken i løpet av 14 dager og fremmer
forslag til om en skal ansette eller kjøpe tjenesten fra firma. Vedtas
senest neste styremøte, da det er ønskelig å komme i gang snarest.
Styret ønsker å ha en person i styret som er bindeledd mellom
styret og kassererfunksjonen, for å sikre kommunikasjonen.

10/15 Båtkjøp
Informasjon om kjøp av båt til bruk på elva ble gitt. Vi må ha ny
følgesbåt. Det blir kjøpt 1 stk ny gummibåt med motor nå. Det er
etterhvert ønskelig med en katamaran, men da dette er en
dyrere båttype må vi avvente dette litt
11/15 Planer for uteområde rundt klubbhuset.
Henry orienterte om møte med representant fra kommunen
angående plenen som er lagt rett foran vår inngang.
Vi fikk medhold i våre synspunkter og venter på nye signaler til

Henry/9.
april
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utformingen. Vi ønsker å fjerne mesteparten av plenen som er anlagt
rett foran vårt inngangsparti.
12/15 Beising av klubbhus.
Dette skal gjøre på dugnad i slutten av april. Vi får utstyr som lift og
beis av kommunen. Nærmere info kommer.

Tor Aanen

13/15 Sponsorer
Saken utsatt
14/15 Eventuelt
a. Leiebil. Henry skal sjekke priser på leiebil når vi vet hvor mange
ganger vi trenger bil og hvor store disse må være ( 9 eller 17
seter).
b.
Neste styremøte 9/4 kl. 1730.
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