Medlemsmøde den 21. september 2017
Deltager fra bestyrelsen:
Jørgen Steen Olsen
Jørn Wennerstrøm
Michael Vindige Sørensen
Johnny Rusbjerg, ordstyrer
Fravær:
Johnny Bo, Anne K og Elisabeth meldte fra pga. sygdom.

Referat af medlemsmøde nr. 1.
Fremmødt var ca. 45 deltagere.
Nyt Nøglesystem til klubhuset:
Depositum der gennem, årene er indbetalt, vil fremover indgå i den daglige drift, som indtægter. Grundet der ikke findes ikke komplet fortegnelse over hvem der har en nøgle, og hvad
de har betalt i depositum, kan der ikke laves en retfærdig ombytning.
Ligeledes er der betydelig omkostninger på det nye nøglesystem, som indebærer brugen af
tidligere henlagt depositum.
I forbindelse med at bruge det bestående oplyste Michael, at vores gamle låsesystem er
forældet, og en opgradering vil være meget kostbar.
Der var i den forbindelse mange meninger om dette emne, især ang. depositum
enkelte deltager der var utilfreds med nøglen ikke kunne byttes lige over.
Dette blev taget af nota af bestyrelsen. Fra en af deltagerne i mødet nævntes, at vi var
nødt til at slå en streg over dette og så komme videre med det nye system.
Det nye system bliver indført så snart nøglerne er kodet i systemet. Jørgen Steen og
Johnny Bo står for dette, og det gøres meget snart.
Hoveddøren vil være konstant låst. Den nye nøgle bruges til hoveddøren samt første port i
yderste bådehal. Den gamle nøgle gælder stadig til Jørgensø, men på sigt vil den også blive
udskiftet til det nye system.
Byggeri:
Face 1. yderste bådehal er færdigt, mangler lidt på indretningen. Face 2 hovedhuset er nu
færdigt, men vi mangler at etablere mere bådpladser og lidt på indretningen.
Face 3. Mellembygningen Der er penge fra forsikringen samt et tilbageværende beløb fra
”Den A.P. Møllerske Fond” og skal bruges til færdiggørelse denne.
Der var forslag om at nedsætte Byggegruppe bestående af et medlem fra hver
afdeling i OR, som skal komme med et forslag hertil til bestyrelsen, som derefter tager
beslutning om det videre forløb.
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Ang. Nye Både:
Ved afstemning blev det beslutte at den indkøbte træ-4-årers inrigger skal sælges, og at der
indkøbes mere motionsvenlige både i kulfiber. Vi kan få 2 både for den pris vi kan opnå for
den flotte træbåd.
En rigtig positiv oplevelse på denne aften var, at så mange af vores yngre medlemmer var mødt
op, og at de deltog aktivt i debatten med fornuftige indlæg, og gode argumenter, -tak for det,
det er helt nødvendigt.
Som sædvanlig mange debatindlæg og mange meninger, som blot viser at vi ”vil vores roklub”.
Det vurderes meget positivt. Formand: Michael Vindige Sørensen
Vi ser frem til næste medlemsmøde.

