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SAK
Kommentarer til forrige styremøtereferat:
- Status lekkasje i utleielokalet: Slange til steamer er byttet. Takk
til Henry som engasjerte rørleggerfirma til å fikse dette. Ble
diskutert muligheter for montering av vannsensor slik at
konsekvenser ved evt. lekkasje senere kan unngås. Pris sjekkes opp.
Fiksing av gulv som følge av lekkasje fikses i uke 6.
- Status mulige sponsorer: Avventer fortsatt svar fra HKmotorservice og AS-elektrisk, påminnelse sendes. Joker
Oddernesveien har ikke svart på mail.
Oskar har vært i kontakt med Nordea og har sendt hva klubben kan
tilby dersom det inngås samarbeid. Jobbes videre med saken.
- Foreldremøte: Invitasjon er sendt ut, holdes som planlagt. Under
dette punktet ble det også snakket om bestilling av rodrakter.
Oskar finner ut antall som må bestilles og pris, dette legges frem på
neste styremøte.
- Utvalget til coastal-NM: Arvid Bentsen, Arvid Olsen og Renee
Røyneland. Jobbes med å finne en person til.
- Norway Summer Games: Roklubben har takket nei og blir ikke med
i 2017. Men KRK har ønske om å følge prosessen i år, dette gjør det
lettere å være med neste år bla. med tanke på planlegging.
Økonomi
- Gjennomgang av resultatrapport 2016:
- Underskudd, men bufferkonto har reddet situasjonen
- Mindre inntekter på utleie
- Betydelige utgifter knyttet til opplegg i regi av forbundet,
uforutsette regninger.
- Sammenlignet med tidligere har det ikke blitt kjøpt like mye
materiell  ikke like mye momsrefusjon som tidligere.
- Mindre inntekter knyttet til grasrotandelen

Ansvar/Frist

Dag-Erik
Jostein

Oskar
Oskar,
neste
styremøte

Arvid

KRISTIANSAND ROKLUBB
- Gjennomgang av budsjettforslag for 2017: Arvid la fram dette.
Styret kom med innspill til endringer.
Endringer på resultatrapport og budsjettforslag sendes til styret
før årsmøtet.
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- Vedtatt at det tjenes 400,- for hver vask.
Årsmøtet
- Gjennomgang av kommentarer til årsberetninger: Manglende
årsberetninger sendes til styret når disse er klargjort slik at de
også kan leses gjennom.
- Gjennomgang av handlingsplanen: Styret kom med kommentarer og
innspill. Dag-Erik sender ut oppdatert versjon til styret.
- Gjennomgang av endringer i lov til KRK etter endringer i henhold
til ny lovnorm: Styret godkjente dette.

Dag-Erik

- Klargjøring og rigging til årsmøtet: Festkomiteen kontaktes.
Oda
Eventuelt:
- Ventilasjonsanlegget: Takk til Arvid Olsen som jobber med at
dette kommer i orden.
- Sak til neste styremøte: Avgifter ifb. med påmelding, avmelding på
regattaer, hvem dekker hva.
Årsmøte:
8. mars kl. 18:00
Oda Madland Aagesen
ref.

