KRISTIANSAND
ROKLUBB

Møtereferat

Møte nr.:8 -2014

Dokumentet lagret:

Emne:
Styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 7.10.14

Møtested:
Klubbhuset

Møteleder: Henry Bøhn
Arkivnr.: 2014

Referent:
Anne Berit Malvig

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

SAK
Godkjenning av referat med følgende kommentarer:
Aktivitetskalender er oppdatert på roklubbens nettside. Legge til
ang dugnad på Prix. Oppjusteringsplan må ses på på nytt. Mye gjort
dette året. Ang maling utvendig tar Henry kontak med agder Energi
etter at vi har fått svar fra Park og idrettsetaten i kommunen.

Ansvar/Frist

H

29/14 Regnskap. DE gikk gjennom dette og har god kontroll på økonomien
til klubben. Vi venter på sponsormidler fra Nationell Oilwell Varco.
DE sender søknad om tippemidler for båten som er kjøpt. Innkjøp av
ny følgesbåt venter vi litt med.
30/14 Sesong avslutning. H tar kontakt med festkomiteen. Det blir regatta H
med firer båter og vi håper på god oppslutning fra både utøvere og
foresatte.
31/14 Dugnad. Båthall skal ryddes, treningsrom skal rengjørs og kjøkken
skal vaskes ned. Selve utleie lokalet ble vasket ned etter at gulvene
ble slipt så der trenger vi ikke gjøre noe. Det lages arbeidslister som
henges opp. Vi håper på god oppslutning.
Evt.
AB informerte om Sørlandscoastal som ble avlyst pga manglende
påmeldinger. Bør nok unngå høstferie en annen gang.
Vi må se på hva som bør investeres i til neste år, da dette må inn i
budsjettet for 2015. Ifølge handlingsplan skal det kjøpes en dobbel
coastel. Vi må innhente priser på denne.
2 av romaskinene i treningsrom er ødelagt og sykklene er dårlige.
Der finnes fond som en kan søke midler fra til nytt utstyr.

OS/JB
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Vi må også lage en oversikt over hva vi trenger båter og båtutstyr.
Sjekke regler for oppbevaring av private båter i hallen. Det er
trangt om plassen her. I forbindelse med dugnad må båtene
plasseres litt etter hvordan bruken er.
Neste styremøte:
 Onsdag 12.11.14
 Oppjusteringsplan
 Budsjett
 Grøtfest
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