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Møte nr.:8-2016
Emne:
Referat fra styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 14.09.16

Møtested:
Klubbhuset

Møteleder: Dag-Erik Tvedt
Arkiv nr. : 2016

Referent: Oda Madland Aagesen

Møtedeltakere tilstede: Dag-Erik Tvedt, Alf Helgeland, Arvid Bentsen, Jostein
Senumstad, Oskar Sødal, Oda Madland Aagesen.
Ikke tilstede: Tor Aanen Kristensen, Mathilde Sødal
Sak nr

SAK

Kommentarer til forrige referat
- Gulvbelegget i utleielokalet. Arvid har fikset skadene.
- Juniortrener: 2 juniortreninger i uka. Joakim og Oskar kan ta en
dag hver (frem til jul) og tilbys trenerkurs i forbindelse med dette.
- Brev til forbundet ang. uttaksprosessen. Utkast er skrevet ferdig.
- Båtkjøp. Ønske om at støtte mottatt fra SR-stiftelsen blir brukt
til en ny singel og ikke to slik som er skrevet i søknaden. Jostein
hører med SR-bank om dette er i orden.
- Årshjul. Styremedlemmer fyller inn.
39/16 Sykkelbro
Utspill i media har vært bra. Arvid og Jostein har vært i kontakt
med Høyre, Krf og Venstre som viste forståelse for roklubben i
denne saken. Skal tas hensyn til begge eiendommene på begge sider
av Otra (KRK og Rolfs elektro) ved bygging av sykkelekspressbro.
Roklubben må komme med tydelige krav og opplysninger om dagens
situasjon. Arvid har vært i kontakt med roforbundet som støtter
roklubben og skal også etterspør framdriftsplan for
sykkelekspressbro fra kommunen samt ta kontakt med
idrettsetaten. Alf skal få tak i rapport som informerer om
fundamentet rundt roklubben. Dette gjør at roklubben har mer
grunnlag til å stille krav og informere om hensyn som bør tas.
Bruke sosiale medier til å spre saken. Underskriftskampanje/
facebook-side.
40/16 Økonomi
- Arvid informerte om status på økonomien. Nedgang i
utleieinntekter. Ble her snakket om tiltak for å bedre dette. Sosiale
medier og plakater.
Sponsoravtaler
- Scan Flex. 3-års avtale. Dag-Erik lager forslag til sponsoravtale.
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- Sponsoravtale med bank. Jostein og Oskar hører med ulike banker.
Andre søknader/fond
Har blitt søkt om penger fra spareskillingsfondet og Würthfondet.
Oskar og
Oskar og Oda jobber med søknad til Gjensidigestiftelsen.
Oda
Eventuelt
- Lage prosedyrer.
- Invitere Stein Hoff til å fortelle om atlanterhavsturen. 13.
Arvid
oktober kl. 19. Arvid finner ut om tidspunkt passer.
- Vedlikehold/ sliping av gulv i treningsrom. 17.-19. oktober
- Sesongavslutning torsdag 27. oktober
- Dugnad 10. november
Neste styremøte:
Oda Madland Aagesen
ref.

