KRISTIANSAND ROKLUBB
Møte nr.:5-2015

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, Jostein Senumstad (referent). 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: Dag-Erik Tvedt, Oda Madland Aagesen og Oskar Sødal.
Sak nr

SAK

Ansvar/Frist

22/15

Godkjenning av referat med følgende kommentarer;
 referat fra 9/4 ble gjennomgått.
23/15 Økonomi
Henry informerte om kasserer som er i gang. Arvid og Jostein
utformer kontrakt slik at forholdet blir formalisert og det blir helt
felles forståelse av betingelsene i saken.
Vi må få inn en i klubben som er bindeledd mellom kasserer og
klubben.
24/15 Brev til roforbundet
Informasjon om satsing firerbåt som er avsluttet.
Styret har sendt brev til Moss Roklubb og Sarpsborg Roklubb for å
be om forklaring på hvorfor det er blitt et brudd i avtalen om å
trene firer båt.
25/15 Utomhusplaner ny informasjon
Arvid informerte om prosess og brev som er sendt. Det blir politisk
prosess som gir oss muligheten til å påvirke mer.
26/15 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

27/15 Sjåfører til regatta
Rosjefen sender mail til foreldre om å stille som vognfører, trengs å
planlegges på forhånd.
28/15 Eventuelt
a. Forespørsel om å trene i sommer fra Henrik Røiseland. Rosjef

1/2

Oskar følger opp. Han betaler en sum for ”sommermedlemsskap”
b. Info fra ro trials Oda og Anne stillte på regatta. Vel blåst!
c. Arvid Bentsen, Arvid Olsen og Knut Jørgen Liknes deltok på
åpning av nytt coastalsenter i Thoresminde, Danmark samt
coastal roing der i helgen 1-3.mai. På grunn av det store
dønninger på stedet kom kun utvalgte roere ut på sjøen, de andre
satt på stranden og bet negler.
Neste styremøte er 4/6 kl1730

Jostein Senumstad
ref.
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