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Sak nr

SAK

Ansvar/Frist

Godkjenning av referat fra styremøtet den 13.08.14.
22/14 Vi startet arbeidet med å utarbeide en aktivitetskalender for
perioden september 2014 til våren 2015. Arvid tar ansvar for å
oppdatere denne.
23/14 Avgjørelsen om vi skal kjøpe ny følgebåt med 6 HK nå eller utsettes HB
til våren avgjøres på neste styremøte. Priser innhentes.
24/14 Gjennomgang av oppjusteringsplan, sjekkliste for utleie og huskeliste HB
for mandagsutleievakta.
Vi vil tilby Agder Energi å beise de sin del av bygget.
25/14 Informasjon om kurs fra Idrettskretsen
20/14 Arvid informerte om høstens arrangement, Sørlandscoastal 2014.
Invitasjon ligger på roklubbens hjemmeside. Arvid har oversikt og
kontroll. Vi støtter opp om arrangementet og håper det blir et
vellykket arrangement. Anne Berit, som er klubbens presseansvarlig,
tar kontakt med pressen for å informere .
21/14

Økonomi
Dag Erik har god kontroll.
Til tross for store investeringer ligger vi bra an i forhold til
budsjettet. Vi har gode leieinntekter og sponsormidlene er i ferd
med å komme inn.
Evt.
 Dag-Erik og Joakim er trenere for juniorene i høst. Det blir
trening på mandag, tirsdag og fredag i roklubben. Etter hvert
begynner onsdagstreningene på Presteheia skole.
 Sliping av gulv- er gjennomført. Det ble et flott resultat!
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Neste





Styret sender takk til Klaus for hans gavemildhet. Arvid
sender brevmal til AM.
Invitasjon til å være med på en rotur for funksjonshemmede
blir sendt ut og gjennomføres kommende uke.
Arvid sikrer at opplysninger som står på hjemmesiden er
korrekte.
Det ble ikke noe av dugnaden for Dragebåtfestivalen.
Styremøtene fremover vil bli holdt onsdag i månedens andre
uke 08.10.14, 12.11.14 og 10.12.14.

AM
AM

styremøte:
Onsdag 08.10.14
Planlegge sesong avslutning: 15. oktober
Planlegge høstdugnad 23.oktober
Drøfte kjøp av følgebåt
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