Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 16.8.17.
Deltagere: Torben Hymøller, Claus Holm, Michela Demant, Torben Holmgren, Brian Sørensen, Per Larsen og
Malene Nielsen (referent).
Afbud: Søren Esmarch.
- Status på bådreparation. Udestår. Afventer tilbagemelding fra Søren.
- Tirsdags- og torsdagsroning. Kort/lang tur. Det går godt med tirsdagsroning. Bestyrelsen har fortsat
opmærksom på at skrive ud, hvis nogen fra bestyrelsen deltager i en torsdagsroning. Generelt har det
været en sæson med dårligt vejr, hvilket forventeligt har spillet ind på fremmødet.
- Hvordan går det med ro-kort. Er tilpasninger sket? Torben Holmgren har indsendt forbedringsforslag. Der
afholdes en workshop omkring funktionaliteten i en fremtidig version af Rokort. Spørger Klaus Hymøller om
han vil deltage i workshop. Der er umiddelbart behov for forbedringer for så vidt gælder: Valg af kajakker,
tidspunkter, historiske registreringer, valg af kajak til tur. Man kan ikke se fremtidige reservationer. App'en
duer ikke. Emnet "Rokort" tages op på en kommende generalforsamling.
Status på forsikringer. Der er kommet tilbud fra Alm Brand og Codan. Claus og Torben Holmgren checker op
på indhold og vælger en af dem. Prøver også at trykke prisen ned på nuværende forsikring.
Status på diverse indkøb. Torben Holmgren skriver til kommune vedr. tømning af septiktank. Brian indkøber
vejrstation. Michela indhenter streamer. Jakob laver dørstopper i rustfrit stål. Per hjælper til.
- Status på arrangementer
besøg fra andre klubber (hvem gør hvad). Der er ikke så mange som har meldt tilbage på invitation. Dem
som har meldt tilbage kan ikke deltage. Vi afventer svarfrist.
"Romøde" med Hobro (hvem gør hvad). Per er ankermand. Skriver, hvis behov for hjælp.
Tur ud af fjorden for klubmedlemmer (hvor langt er vi og hvem gør hvad). Klaus og Torben Hymøller har
tilrettelagt en tur. Lægger den snarest på FB.
Fuldmånetur. Malene er ankermand og opdaterer FB når vi kommer tættere på. En egentlig turansvarlig
udpeges når vi kommer tættere på.
- Status på ekstra frironingskursus. Torben Holmgren har skrevet ud til alle som ikke er friroet. En enkelt har
reageret. Der er således ikke behov for et ekstra kursus.
- Status på møde med instruktørerne. Indkalder til vinter.
Status på foredrag om turplanlægning. Michela samler op med DGI.

Evt.
Torben fjerner regler vedr. brug af huset fra hjemmesiden.
Reminder om at man skal bruge egen vest og spraydeck, når man har egen kajak.

