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Malvig(TM)

SAK

Ansvar/Frist

Godkjenning av referat og saksliste
5/14

Arrangementer/dugnader
Vårdugnad; 10.april kl.17.00 – Liste over arbeidsoppgaver blir hengt opp i roklubben
slik at medlemmer kan skrive seg opp. Vi oppfordrer alle som bruker roklubbens
fasiliteter om å hjelpe til. Det er mulighet for å gjøre oppgaver på andre dager enn
dugnadsdagen.
Vindusvask: Gjøres rett før konfirmasjon
Sesongåpning: 24.april kl 17.00- foreldrekontakt og rosjef tar ansvar for regi og
det sportlige i arrangementet(Henry informer), festkommiten ved Valborg
Homme(AB gir info) tar ansvar for bevertning og formannen ønsker velkommen og
avslutter arrangementet.
Invitasjon sendes ut på sms og henges opp på døra(H).
Søppeldugnad 15.mai : Vi skal være med å plukke søppel for Kristiansand kommune.
Alle som kan blir med. Vi får kr. 8000 for jobben.
Henry skriver infolapp og Dag Erik legger ut på Facebook om sesongåpningen og
dugnadene. Vi oppfordrer foreldrene til å være med på disse aktivitetene.
Informasjon vil bli gitt på sesongåpningen om hvordan foreldrene kan bidra med i
regattasammenheng og hvilke regattaer det er ønskelig å delta på.

6/14

HB og ABM

DE og
foreldrekontak
ten tar ansvart
for dette.

Økonomi
Dag-Erik fører nå regnskapet og har god kontroll.
Vårt driftsresultat er pr. 31.03.14 på kr. 59 819.95. Dette overskuddet skyldes
hovedsakelig sponsorpenger som er øremerket båtkjøp. Medlemskontigenten vil bli
krevd inn med betalingsfrist 1. mai.
Leieinntektene er gode. Kr. 62 000 for første kvartal. Gjelden er på kr. 95 000.
Vi betaler høye gebyrer for betaliger av fakturaer. Vi ønsker å forhandle om bedre
avtale med banken.
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10/14

Førstehjelpskap/skrin
ABM
Anne Berit tar ansvar for å kjøpe inn nødvendig utstyr.
Utleie
Leietakere under 25 år pålegges å ha foreldrene tilstede hele kvelden og at det
leies ut med obligatorisk vask.
Leietakere som ikke er fornøyde må gi beskjed før lokalet tas i bruk.
”Sjekkliste” for utleie leveres ut sammen med nøkkelkortet. Sjekklista utarbeides
HB og SA
av Henry og Svein.
Pararoing
Styret gir mandat til Kari, Arvid B. og Anne-Mette til å undersøke om vi har
mulighet til å tilby funksjonshemmede et godt og forsvarlig tilbud.
Trenerutvalget setter opp treningstider på vannet og hver trener tar ansvar for
gjennomgang av sikkerhetsreglementet for utendørs roing for sin gruppe.

HB informerer

Evt.






Dag-Erik informerte om planer for turroing for juniorene. Dette kan være
ett tilbud til de som ikke bare ønsker å trene for å konkurrere.
Kjøp av lettvektsfirer- båt gjøres i samarbeid med trenerutvalget.
Svein forhandler om ny avtale med Prix.
Spinningsyklene er fikset av Joakim.
Arvid purrer på kommunen angående gulvbelegg i dusjen.



Vi har fått avslag på søknad om Nærmiljø- midler til apparater som
stimulerer barn, unge og eldre til aktiviteter.



Dag-Erik legger referatene ut på nettet og Henry henger det opp i
båthallen og legger kopi i arkivet.
Tor Aanen innkaller til møte i huskomitéen og utarbeider en plan for
oppgradering/vedlikehold av huset.
styremøte:
7.mai Kl. 18.00
18.juni kl.18.00


Neste



DE og HB
TAK
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