KRISTIANSAND ROKLUBB
Møte nr.:10-2016
Emne:
Referat fra styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 16.11.16

Møtested:
Klubbhuset

Møteleder: Dag-Erik Tvedt
Arkiv nr. : 2016

Referent: Oda Madland Aagesen

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

SAK
Kommentarer til forrige referat
- Status brev til forbundet: Venter fortsatt på svar, purring er
sendt.
- Status sykkelbro: Fremdriftsplan er fremdeles ikke klar. Jostein
har vært i kontakt med venstre siden forrige styremøte. Arvid og
Jostein holder styret oppdatert på saken. Ikke noe nytt ang.
informasjon om fundamentet rundt roklubben.
Til neste styremøte: Jostein og Arvid skal få til et møte med
beboere i leilighetene på Kjøita som er involvert i saken og få til et
samarbeid.
- Status betalingsutsettelse på regning fra forbundet: Ønsker
betaling fortest mulig. For klubbens del bør dette skje innen 2016.
Til neste styremøte legges det fram hvor mye klubben kan dekke og
hvor mye utøvere må dekke.
- Sponsoravtale med Scanflex og Optimera er underskrevet og
mottatt.
- Ikke noe nytt med tanke på sponsoravtale med HK motorservice,
jobbes videre med dette.
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Dag-Erik

43/16 Forespørsel om utvekslingsavtale med studentroklubb i Groningen i
Nederland.
Positiv innstilling til dette. Men må opplyse om hva KRK kan stille med
av utstyr og kapasitet. Dag-Erik sender svar.
Status på forespørsel fra Jostein om SkiErg
Jostein
KRK takker ja til dette tilbudet. Ingen utgift for klubben.
Dag-Erik
Innebærer at SkiErg står i roklubben og at de som bruker
treningsrommet også kan bruke dette apparatet. Ble diskutert om

KRISTIANSAND ROKLUBB
man kan kjøpe denne gjennom roklubben og evt. Muligheter for
redusert pris. Dag-Erik tar kontakt med concept.
Økonomi
Arvid snakket om status på økonomien. Ble her diskutert hvor mye
som er utestående.
Frist for å søke tippemidler for utstyr som er kjøpt i år, er 23.
november.

Frist 23.
november

Status båtkjøp: Jobbes fortsatt med saken. En Empacher 1x herre
lettvekt/ dame tungvekt er nå i Norge for å testes ut. Dersom de
som tester den ikke ønsker å kjøpe den, er KRK interessert. Oskar
holder styret oppdatert.

Oskar

Vasking i roklubben
Bestemt at det tjenes 300,- for hver vask (tidligere 500,-).
Prøveordning fram til nyttår.
Handlingsplan
Dag-Erik
Dag-Erik kaller inn til arbeidsmøte før neste styremøte slik at
Alle
forslag til handlingsplan kan legges fram på neste styremøte. Ny
handlingsplan skal ta utgangspunkt i tidligere handlingsplan.
Annet
- Evaluering av arrangementer:
- Bra oppmøte og god tilbakemelding på foredraget til Stein
Hoff.
- Sesongavslutning bør avholdes før klokken stilles til vintertid,
ønskelig med selskapsleker/ quiz. Eller en bra kveld.
- Dugnad: lengre varighet enn vanlig pga. manglende oppmøte.
Deler av treningsrommet og garderober ble ikke vasket,
ellers ble alt annet tatt.
- Vedtatt at kommunikasjon mellom utøvere og roforbundet går
gjennom roklubben. Skriftlig.
Neste styremøte:
Oda Madland Aagesen
ref.

