KRISTIANSAND ROKLUBB
Møte nr.:11-2016
Emne:
Referat fra styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 14.12.16

Møtested:
Klubbhuset

Møteleder: Dag-Erik Tvedt
Arkiv nr. : 2016

Referent: Oda Madland Aagesen

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

44/16

SAK
Kommentarer til forrige styremøtereferat:
- SkiErg på plass i treningsrommet
- Har fått svar fra roforbundet ang. brev om mobbesak. De ønsker
telefonmøte, Dag-Erik og Jostein avtaler tidspunkt.
- Sykkelbro: Har ikke blitt tatt kontakt med beboerne i leilighetene
på Kjøita. Kom opp forslag om å invitere formann i vellet til neste
styremøte. Dag-Erik tar kontakt.
- Sponsoravtale med HK-motorservice: Mail er sendt, venter på
svar.
- Søknad om tippemidler er sendt.
- Båtkjøp: Avventer svar. Oskar er i kontakt med Tufte og holder
styret oppdatert på saken.
- Utvekslingsavtale med studentroklubb i Groningen i Nederland:
25-35 roere som kommer. Jobbe videre med å finne passende
tidspunkt. Ideelt at dette blir når de aktive ikke har regatta. Dato
bør komme på plass innen januar.
Økonomi
Arvid informerte om status på økonomien. Fremdeles en del
utestående knyttet til regattautgifter, medlemskontingenter og
klubbtøy. I tillegg kommer grasrot-midler inn i desember.
Bufferkontoen ble også diskutert. Enighet om å fylle opp denne så
fort det lar seg gjøre.
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Ang. regning fra forbundet (sak 41 møte 9) dekker KRK hele
regningen.
Møte med SR- bank: For SR-bank er ikke KRK først i rekken med
tanke på sponsing grunnet for lavt medlemsantall. Men de viste
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forståelse. Oskar og Jostein arbeider videre med å få til
sponsoravtale med andre banker. DNB ble bla. nevnt.
Coastal NM
Dag-Erik kontakter roforbundet om at KRK ønsker å arrangere.
Aktuell dato er 15.-16. september. Viktig å gi tidlig og jevnlig
informasjon om dette til KRK sine medlemmer, da dette gjør at
flest mulig kan bidra. Arvid utarbeider arrangementskomité innen
neste styremøte
Norway summer games
Har mottatt forespørsel fra i drettrådet om KRK ønsker å være
med på dette. Norway summer games er et tverridrettslig
arrangement for barn og unge som skal avholdes i august 2017.
Bestem at KRK takker nei til dette, da det ikke er kapasitet i 2017
grunnet andre arrangement.
Annet
- Dag-Erik ga kort referat fra ledermøtet i Norges Roforbund.
- Årer på utsiden av klubben har blitt hengt opp igjen.
- Oppdatert vaskeliste og oppskrift har kommet på plass.
- Fysioterapeut på Kjøita interessert i å inngå avtale med KRK.
Styret kom fram til at vi takker nei til dette pga. eksisterende
avtale med SPOF.
- Dato for årsmøtet er satt: 8. mars kl. 18:00

Årsmøte:
8. mars kl. 18:00
Neste styremøte:
11. januar kl. 17:00
8. februar kl. 17:00
Oda Madland Aagesen
ref.
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