KRISTIANSAND
ROKLUBB

Møtereferat

Møte nr.:6 -2014

Dokumentet lagret:

Emne:
Styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 13.08.14

Møtested:
Klubbhuset

Møteleder: Henry Bøhn
Arkivnr.: 2014

Referent:
Anne-Mette Albert

Møtedeltakere tilstede:. Anne Berit Malvig(ABM), Dag-Erik Tvedt(DET), Henry Bøhn (HB),
Arvid Bentsen (AB) Jostein Senumstad og Anne Mette Albert (AMA)
Ikke tilstede: Oscar Sødal (OS), Joakim Bøhn(JB) ,Tobias Malvig(TM) og Tor Aanen
Kristensen(TAK).
Sak nr

SAK

Ansvar/Frist

Godkjenning av referat med følgende kommentarer:
Purringer er sendt, og iverksetting med sperring av kort blir gjort
pr. omgående.
Arvid har tatt utfordringen med å få inn mer midler. Vi er nå
gjeldfrie, takket være Klaus sin giverglede. Stor takk til han.
Det ble utarbeidet en oppjustering- og vedlikeholdsplan for klubbens
lokaler.
20/14 Arvid presenterte invitasjonen til Sørlandscoastal 2014.
AB
Regattaen gjennomføres på byfjorden, 4.oktober
En komité blir nedsatt med Arvid som hovedansvarlig for regattaen.
Anne Berit er med i komiteen. Vi oppfordrer medlemmer til å være
positive til å hjelpe til i forkant, på selve regattadagen og i
etterkant. Arvid informerer om dette arbeidet på neste styremøte.
21/14 Økonomi
Dag Erik har god kontroll og gjør en god jobb som kasserer for
klubben.
Gjelden er nå nedbetalt. Vi ligger bra an i forhold til budsjettet.
Evt.
 Sliping av gulv- gjennomføres i uke 37
HB
 Kjøp av gummi/følgebåt- avventer for å innhente pris.
Vurdere dette på neste styremøte.
 NM- Dag- Erik tar ansvar for å finne ut hvor mange som
DE
ønsker å delta av de yngste. Henry bestiller overnatting.
Foreldre kontakten sender mail til foreldrene hvor det
inviteres til infomøte i forkant av arrangementet de. Han tar
19/14
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Neste







også ansvar for transport.
UM på Os- 6. og 7. september ønsker vi at så mange som mulig
av de yngste vil være delta.
Anne Berit er klubbens presseansvarlig. Fint om klubbens
Alle
medlemmer tipser henne om små og store begivenheter i
klubben.
Utarbeide aktivitetskalender
Alle
Tilbud om å være med på dugnad Dragebåtfestival på Andøya JS
fredag 29.august kl. 14.00- 20.00. Vi kan få kr. 10.000. Det
trengs ti personer totalt. derav minst to voksne. Vi takker ja
til dette tilbudet. Jostein tar hovedansvaret.
Fire personer må være på plass kl. 14.00 til rigging. Resten
møter kl.15.30.
Styremøtene fremover vil bli holdt onsdag i månedens andre
uke. 10.09.14, 08.10.14, 12.11.14 og 10.12.14.
styremøte:
Onsdag 10. 09.14
Utarbeide aktivitetskalender
Sørlandsregatta
Planlegge sesong avslutning: 15. oktober
Planlegge høstdugnad 23.oktober
Drøfte kjøp av følgebåt
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