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Forberedelse generalforsamling
Generalforsamling bliver den 22. februar 2018, kl. 19.00. Torben Holmgren laver opslag.
Torben Holmgren efterlyser dirigent (Erik Aagaard har takket ja) og referent, og medbringer
projektor.
Michala sørger for brød, kaffe, pålæg og ost og medbringer PC.
På valg er Torben Hymøller, Claus Holm og Michala Demant, alle er villige til genvalg.
Per er villig til genvalg som suppleant.
Michala står for ”bestyrelsens beretning”
Hvert udvalg forbereder en kort orientering om deres område.
Status på “kommunens ændring af vores areal”
Klaus har forhørt kommunen, som på mail har svaret at vores areal ikke er ændret. Vi
forventer derfor at de optagne planter genplantes. Status på byggemodningen er at
kommunen forventer at afslutte deres arbejde i maj 2018.
Instruktører til svømmehal. Poul Erik tager den 24.2. Michala og Per tager den 17.3. Klaus
og Michala tager den 7.4. og Klaus og Torben tager den 21.4. 17.3 og 21.4 er Arne og Randi
livreddere. Torben tager 24.2 og 7.4. hvis Erik ikke kan.
Forsommerens frironingskursus - hvem gør hvad?
Vi afholder Åbent hus den 26/5-18. Svømmehalstræning for nye 9/6 eller 16/6,
svømmehallen er ledig begge datoer. Frironingskursus 23-24/6. Torben Hymøller og Klaus
Hymøller står for dette.
Fremtidige (klub)instruktører - eller på vej til
Per er undervejs som instruktør, herudover spørger Torben Hymøller et medlem om han har
lyst.
Status på diverse udvalg. Kører de eller er der behov for et “lille kick”?
De fungerer, men vi skal nok holde øje med hvem der er i udvalgene så alle bliver inddraget.
Klaus Hymøller arbejder på at få udvalgene skrevet ind på hjemmesiden.
Nyindkøb 2018?
Det blev vedtaget at indkøbe en gasgrill (brugt) Per er ansvarlig for dette.
Hyldepladser i kajakhal
Det blev vedtaget at bestyrelsen samlet vedtager hvornår og hvordan der skal byttes om på
pladserne, Aktive roere kan efter antal roede km få mulighed for at flytte til mere attraktive
pladser efterhånden som de opstår eller hvert år når rokort er opgjort hvis der er roere som
ikke har registreret km. Hvis man ligger i række 2 eller 3 kan man som udgangspunkt ikke
bede om at blive flyttet, men kan man bytte med en anden kan det gøres, efter man har
informeret den ansvarlige for hylderpladserne (pt. Torben Holmgren)
Nye medlemmer kan kun blive placeret i række 1 eller 4.
Der bliver flyttet 3 personer fra række 2-3 i år, og 3 roere som har ønsket bedre pladser får
efter tur lov til at vælge de ledige pladser.
Torben Holmgren ajourfører vores pladsanvisningsregler.
Indkøb til køkkenet
Vi afventer, Michala køber et skærebrædt.
Evt.
Intet

