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Kommentarer til forrige styremøtereferat (10.03.16):
- Søknad til Danske Bank
Jostein har sendt søknad. Venter på svar. Kan Danske Bank være
sponsor samtidig som klubben evt. mottar støtte fra andre
bankstiftelser. Jostein undersøker.
- Timeren til ventilasjonsanlegget
Ny timer er bestilt. Jobbes med saken.
Møtet med NTG (Norges toppidrettsgymnas)
Arvid og Jostein var på møtet. NTG vil bli etablert om halvannet år.
I første rekke vil NTG rette seg mot større idretter/
idrettsklubber for å oppnå volum. Men de er positive til å få i gang
et samarbeid med KRK når gymnaset har blitt mer etablert. NTG tar
kontakt i forbindelse med samarbeid.
Fjernvarme, Agder Energi
Avtalen med Agder Energi ang. fjernvarme utløper i september.
Årlig kostnad er ca. 30 000,-. Arvid undersøker muligheter for
rimeligere avtale, forsøk på å få til avtale med Agder Energi på lik
linje som kommunen. Venter svar fra kommunen.
Økonomi
- Ny kasserer
Odd går ut av kasserervervet.
Ny kasserer må på plass. Undersøke om regnskapsfører fra i fjor er
villig til å føre regnskap for 2016 også. Viktig at det kommer på plass
noen som kan ta på seg kasserer-vervet. Hovedoppgaven for
kasserer er å være bindeledd mellom ekstern regnskapsfører og
styret, dersom kassereren ikke fører regnskapet. Jostein hører om
noen i foreldregruppen kan påta seg vervet.
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- Innkjøp av båter
Tydelig prisoversikt på båter fra ulike leverandører må komme på
plass før endelig avgjørelse om innkjøp av nye båter kan foretas.
Oskar setter opp prisoversikt.

Oskar

- Søke om tilskudd fra kommunen til leie av lokaler.

Dag-Erik
1. mai

- Stiftelser og andre søknader
Lage Google Docs-dokument for å få oversikt over hva som har blitt
søkt på tidligere. Her legges gamle søknader til, da de kan fungere
som mal på fremtidige søknader.
20/16 Sesongåpning
Døpe 3 coastalbåter og en Hudson 4x/4-.
Miniregatta etterfulgt av quiz og noe å bite i.
21/16 Borgertoget
Søknad er godkjent.
Infoskriv sendes til klubbmedlemmer og lapper henges opp i
roklubben.
Mulighet for leiebil? Jostein undersøker dette.
22/16 Juniortrener
Seiler vil bidra med å finne juniortrener. Men roklubben må komme
med infoskriv om trener-oppgaven som kan henges opp på Spicheren
og UiA.
23/16 Eventuelt
1) Bedre plassering av små vimpler som er fått fra andre roklubber.
2) Ny utleieansvarlig.
3) Google Docs. Dag-Erik sender ut framgangsmåte.
4) Bedre søppelsituasjonen. Ta kontakt med kommunen for å høre om
det er mulighet for en mindre søppeldunk i båthallen.
5) Foreldremøtet (17.03.16): Jostein, Oskar og Janis informerte. Bra
oppmøte. Foreldre som kjører til og fra regatta må ha politiattest.
Jostein sender ut mal på politiattest som må fylles ut.
Neste styremøte: Onsdag 25. mai Kl. 17:00
Sesongåpning: Onsdag 27.april Kl. 17:00.
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