Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013 kl. 18.
Mødeholder: Rene
Mødeleder: Mathias (Kurt)
Fraværende: Martin, Mathias
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Økonomi
- Budget
Hensættelse til vedligehold af hus – ikke kun til tag. Den løbende vedligehold er med i
budgettet.
Vandet var sat for lavt, forbruget var sat 25% for lavt, dvs. både ekstraopkrævning og
acontobeløbet sættes op.
Kun ekstra kraftcentertilskud hvis DKF ikke gav tilskud.
Budgettet tilrettes, så vi stiler mod et underskud på max. 15.000,- kroner.
Troels og Mads har fremsendt træningsprogram, de godkendes til tilskud og skal søge hver
gang. Emil får ikke tilskud, da han ikke er U23 roer, tilskud gives op til U23.
4. Forberedelse til generalforsamling.
Valg af dirigent – Jesper Pedersen spørges – Axel spørger.
Indkomne forslag – ikke kommet forslag endnu, der er dog tid endnu.
Tutten – Rene
Bestyrelsen:
Rene fortsætter
Lisbeth fortsætter (idrætsudvalg)
Steen fortsætter (kasserer)
Bådforvalter stiller posten til rådighed, hvis der er nogen der gerne vil yde en indsats.
Husforvalter – Martin fortsætter
Revisor – Per på valg (Steen spørger)
Idrætsudvalg – Michael og Lisa er aktuelt medlem. Lisbeth taler med Casper om det; Kurt
taler med Ulrik.
Redaktion Festudvalg – findes til generalforsamlingen
Kajak og traileraktier: Bestyrelsens forslag: Hus- og traileraktierne trækkes på bestyrelsens
sidste møde inden generalforsamlingen og trækningen oplæses på generalforsamlingen.
Indkaldelse sendes ud den 22. marts.

5. Orientering fra formanden
Intet
6. Ungdommen
Intet
7. Polo
Neptun har søgt om at få DT2 eller DT3. Umiddelbart får vi ikke nogen af stævnerne. DT3 er
givet til Århus, men hvis de en måned før ikke kan holde det, så spørger de Neptun. Det siger vi
nej til.
Drengene har selv fjernet broerne – i Amager Strandpark – Fedt.
Viktor og Joachim har været på trænerkursus. De var meget tilfredse med kurset og er
inspirerede.
8. Stævner for seniorer og andre idrætsaktiviteter
Idrætsudvalget / trænergruppen holder møde inden påske.
Casper Haslund – har tilbudt sin hjælp, som vi tager imod.
Kulturnat –
Familiedag i lufthavnen den 5/5. Vi siger nej tak.
På lørdag er der NM-ergometer. Lisbeth er ved at strikke program sammen, overvejer dog at
aflyse.
Svejbæk – 14 deltagere.
Sidste vinterræs på søndag.
9. Klub-livet – herunder tutten
Dato
7.8

Registreringssystem via internet, som også indeholder reservation af
trailer og elastikker
Øl og vand er kommet i lørdags.

Ansvarlig
Axel

Handleplan 2013
Udsættes og udsendes efterfølgende
10. Huset
Dato
7/6

Udestående
Ansvarlig
Udarbejde plan for vedligeholdelse/energiforbedringer. Axel indkalder Axel
til møde (17/10) i arbejdsgruppe bestående af Axel, Ole, Rene og
Martin.
Vi sætter ekstra pres på. Forslaget ligger på 38.000 + moms. Vi siger at det er det der skal revideres
og sendes op. Vi beslutter at vi fremsender ansøgning om dette tiltag.

11. Kajakker og udstyr
Dato
3/7

Udestående
Slangerne og snorene på den lille trailer skal sættes på igen.

Ansvarlig
Rene

Klubbåde udlånes ikke til private arrangementer. Det kræver, at turen bliver slået op i klubben. Så
den bliver legaliseret inden den bliver arrangeret. Det er en officiel træningstur for en gruppe. Så
skal man gøre det forlods. Ikke indført for at bremse en træningslejr. Men ikke for ferieture. Det er
inden nybegynderne starter – Det er okay.
Lars Starck spørger om han må købe den gule ranger, Mies gamle båd. Kan ikke klare hele tiden at
skifte indstillinger. Vi sælger den for 1.000,-.
12. Orientering om DKF mv.
13. Eventuelt
Lisbeth kommer i sidste øjeblik til generalforsamlingen.
Mødeliste:
Næste møde i klubben den 2. april kl. 18 – med punktet handleplan. Uden mad. Hvis forslag fra
medlemmer, så stikker vi hovedet sammen umiddelbart efter fristen.
Udgiften til kørslen til trænerkurset (polo) dækker Neptun.

/Kurt Næsby

