Bestyrelsesmøde 10. februar 2010 kl. 19:00 hos Steen
Referent: Anders - Afbud: Lotte og John
1. Generalforsamling 14. marts kl. 15.
Fastsættelse af dagsorden. Kisser sørger for at skrive og sende indkaldelsen til generalforsamlingen ud
i rette tid.
2. Udkast til regnskab 2009
Blev godkendt af bestyrelsen, afventer revision gennemgang og godkendelse.
3. Hvordan skal vi placere klubbens ’langtidsopsparing’?
Vi valgte at fortsætte med en 6. måneders binding.
4. Optagning af nye begyndere
Fremlagte liste, samt holdfordeling blev godkendt. Bettina sender besked til de nye begyndere
5. Ansøgning om overflytning
Det blev aftalt at vi ikke modtager flere overflytninger før senere på sæsonen, når vi har et mere
retvisende billede af hvor mange medlemmer vi er i klubben.
6. Orientering om klubskabe og fremtidig procedurer
Endelig formulering af de nye regler, hvor skal de skrives ind i klubreglerne? Hvem sender besked ud
(hvis det ikke allerede er gjort? Der er kommet 12 ansøgninger)? ansøgningsfrist?
7. Klubtøj
Der bliver bestilt nyt klubtøj. Ravn hænger bestillingsopslag op i .
9. DKF’s nye magasin til alle medlemmer
Steen kontakter DKF ang. om hvorvidt medlemsregistret er opdateret.
10. Ny forsikring
Træder i kraft 1. marts. Steen udfører en kort beskrivelse, som skal sættes ind i roreglementet i
forbindelse med den opdatering, Kisser og Bettina er anker mænd på opdateringen.
11. Varme i klubben
Der er blevet sat en radiator op i gangen. Varmen i klubben er indstillet til min. temp på 15. grader.
12. Nye cylindre i klubskabene
Ravn ville undersøge, om det er muligt at sætte nye cylindre i klubskabene, hvor der mangler, og hvad
det koster. Tak til Ravn.
13. Nye både
Kisser og Steens laver ansøgning til Tuborgfonden.
Ole Torp har en ny turbåd som vi kan afhente til prøvning.
15. Næste møde
14. marts 13:30 i Nova (lige før generalforsamlingen).

