KRISTIANSAND ROKLUBB
Møte nr.:9-2016
Emne:
Referat fra styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 12.10.16

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, Tor Aanen Kristensen, Oda Madland Aagesen.
Ikke tilstede: Mathilde Sødal
Sak nr

SAK

Ansvar/Frist

Kommentarer til forrige referat
- Status brev til forbundet: Sendt inn, men venter på svar.
- Status sykkelbro: Jobbes fortsatt med å få tak i
fremdriftsplan/foreløpig fremdriftsplan. Ang. fundamentet rundt
roklubben, finnes det tidligere artikler i fvn som viser til at det har
vært problemer knyttet til fundamentet.
Jostein og
Jostein og Arvid skal få til et møte med leilighetene på Kjøita som er Arvid. Frist
involvert i sykkelbro-saken og få til et samarbeid.
styremøte
10
- Båtkjøp: Oskar informerte om priser og båttyper. Vedtatt at
(Empacher 1x med karbon back wing, beregnet for herre
Oskar
lettvekt/dame tungvekt (70kg)) kjøpes for 105 000,- dersom dette
er mulig. Oskar holder styret oppdatert på saken.
41/16 Økonomi
- Arvid informerte om status på økonomien. Be om
Arvid
betalingsutsettelse på regning fra forbundet, da klubbens økonomi
er uavklart. Samt ny faktura med korrigeringer. Ble her også
diskutert hvor mye klubben skal dekke og hvor mye utøverne skal
betale, hvis økonomien til klubben ikke strekker til.
- På neste styremøte bestemmes det om og evt. Hvor mye av
Styremøte
klubbandeler som skal viderefaktureres til utøvere.
10
- Sponsoravtale: Sponsoravtale med Scanflex og Optimera der hver
av dem sponser med 10 000,- hvert år i 3 år. Kontrakt er sendt.
Dag-Erik
42/16 Trenerforum 22.-23. oktober
Dag-Erik drar. Innspill som bør komme fram her, tar utgangspunkt i
brev som klubben har sendt til forbundet.

KRISTIANSAND ROKLUBB
Eventuelt
- HK-motorservice. Regninger på reparasjon betales. Ønske om å
inngå sponsoravtale med HK-motorservice.
- Oppdaterte datoer
Stein Hoff forteller om atlanterhavsturen 27. oktober.
Sesongavslutning 3 november. Oda kontakter festkomiteen.
Dugnad 10. november. Materialforvalter lager skriv.
Neste styremøte:
Oda Madland Aagesen
ref.

Oskar,
Jostein

Oda
Oskar

