Referat - bestyrelsesmøde mandag den 12.09.2017. Kl. 18
Mødeholder: Emil Holm
Mødeleder: Axel
Afbud fra: Lars
Godkendelse af dagsorden

1.

2.
Godkendelse af referater
Referat godkendt.
2.1 Bestyrelsesmøde 08.08.2017
2.2 Ekstraordinær generalforsamling 30.08.2017
Referat godkendt. Enstemmigt vedtaget
3.
Dato
Fast

Fast
Fast
Fast

Februar
GF
Forår
Fast

Fast
Fast
Fast
Fast

Opfølgning
Beskrivelse
Ny ansøgning omkring den kommende svømmehal. Opdatering fra Tårnby
Kommunes referater. Opfølgning til jubilæum.
Emil Holm søger aktindsigt.
Renovering af dommerbroer
Kristian og Niels er i gang med at købe materialer
Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti.
Intet nyt.
Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4.
Der skal rundt til klubbens medlemmer om nogen vil hjælpe. Tim står for
kommunikation.
MemberLink oprettelse står lidt stille. Hjemmesiden er næsten færdig.
Punktet skal fjernes
Jette maler dameomklædning
Zofia og Amanda maler ved lejlighed
Reparer teltet, teltet slås op senest 14 dage før jubilæum
Kasper vil følge op. Skaffer lim.
Båd- og pladsnummer, gennemgå system
Axel har ændret pladsnumre på alle enere, mangler nu kun toerne. Båd og
pladsnummer følges nu ad.
Nyt træktårn, søger om penge.
Intet nyt.
Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur
Kasper vil kontakte Martin om hvordan det skal gøres.
Rengøringsdame til klubben
Der skal arbejdes videre med at indhente tilbud.
Følgebåd
Der følges op punktet næste gang.

Ansvarlig
Emil, Tim

Emil
Malene, Axel,
Holm
Jens

Axel
Kasper
Kasper
Axel

Emil

Kasper
Emil,
Jens

4.
Økonomi
Til næste møde vil Holm præsentere et budget som bruges til at træffe beslutninger, og
diskutere investeringer i materiel mv.
Kontingentopkrævning gik rigtig fint.

5.
Medieansvarlig
Plakat for vinterræs er færdig og sendt rundt til andre klubber samt sendt ud via Facebook.
Medlemmer skal opfordres til at skrive ind med nyheder, eller blive skribenter på
hjemmesiden og på facebook. Dette er Tims ansvar.
6.
Memberlink
Intet nyt.
7.
Ungdommen
Det undersøges om Niels har lyst til at blive ungdomsrepræsentant.
8.

Idræt og andre idrætsaktiviteter
•
Punkt fra Lisbeth: frigivelse af unge
Bestyrelsen anbefaler at unge kan frigives fra de er 15 år, såfremt de har underskrift
fra en værge, ror 200km+ om året, ror i grupper af minimum 2 og opfylder
almindelige regler om at bestå frigivelsesprøver. Dette vil kun gælde for
sommerperioden. Bestyrelsen giver Lisbeth besked.

9.
Klublivet
Onsdags grill og salat vil være gratis igen i 2017.
Målsætning for begyndertræning: 3-4 af kursusgangene skal foregå om onsdagen.
Huset
1. Servicekontrakt Vaillant (ang. Fyret)
Vaillant bruges også fremadrettet.
Andet:
10.

•

•

Det ene toilet (tættest på dametoilettet) løber lidt langsomt, Kasper kigger på det.
Låsene ud til bådskuret, risikere at gå i stykker. Der skal findes en løsning. Kasper kigger på det.

11.
Kajakker og udstyr
Listen over reparationer er lang, men Jens vil gå i gang med reparationer henover efteråret.
Leon vil også hjælpe til.
Det undersøges om CPS Top Strong kan bruges som klubbåde til seniorer.
Der er brug for flere juniorbåde. (Rudy følger op)
12.
Orientering om DKF mv.
Axel lægger op til at denne sæson skal være sidste sæson hvor Neptun afholder vinterræs.
13.
Onsdagsmøde
Få folk til at møde op til standerstrygningsfesten.
Vinterræs og O-løb starter snart.
Flotte resultater fra ungdommen (både polo og kajak)
14.

Eventuelt

Ny revideret mødeliste:
Dato
Mandag den 9. maj – kl.18
Tirsdag den 6. juni – kl. 18
Tirsdag den 8. august – kl. 18
Mandag den 12. september – 18
Tirsdag den 3. oktober – kl. 18
Tirsdag den 7. november - kl. 18
Tirsdag den 5. december – kl.18
Tirsdag den 2. januar – kl. 18
Tirsdag den 6. februar – kl. 18
Tirsdag den 6. marts – kl. 18

Mødeholder
Tim
Kasper
Lars
Holm
Jens
Rudy
Axel
Tim
Kasper
Lars

Mødeleder
Axel
Tim
Kasper
Axel
Holm
Jens
Rudy
Axel
Tim
Kasper

