Referat 13. januar 2016
Til stede: Carsten, Leif, Lars, Morten, Jørn, Susanne, Hanne (referent)
Søren Gam deltog under punkt 1.
Afbud: Johnny
1. Universitetsroning
Søren Gam fortalte om status på projekt universitetsroning. Pt. er 10 studerende tilknyttet
projektet – fem herrer og fem damer. Syv er tilmeldt DM i ergometer ultimo januar. Alle på nær
en er helt nye i rosporten.
Søren arbejder med at få koblet SDU på projekt universitetsroning. Der skal laves en
projektbeskrivelse ift universitetsroning – hvad er formålet/målet, hvad får de forskellige parter
ud af at være med i projektet, rekruttering mv. Der skal gerne findes midler til at ansætte en
træner, hvor håbet er, at SDU har mulighed for at støtte med økonomiske midler.
Der udarbejdes en projektbeskrivelse som Søren Gam er tovholder på og som Hanne hjælper
med at skrive. Søren er tovholder på projektet ift. SDU.

2. Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen er den 31. marts 2016.
Formandsposten er på valg. Den nuværende formand genopstiller ikke, hvilket blev sagt på
generalforsamlingen 2015.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg - Susanne Refsgaard, Morten Larsen og Hanne
Rosenberg Christiansen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.
Medlemmer som er interesserede i at stille op til bestyrelsen er velkomne til at kontakte
formanden eller andre fra bestyrelsen.
3. Kommunikation i bestyrelsen
Fremadrettet orienterer bestyrelsen hinanden ved længerevarende ferie, så den øvrige
bestyrelse ved, hvor længe man er væk og hvorvidt man er tilgængelig på mail eller ej og om
en anden i så fald har ansvar for ens område, medens man er væk.
4. Udfordringer i ungdomsafdelingen
Udsættes til næste møde.
5. Byggeriet/fondsansøgninger
Byggeri:
Uge 3 begynder byggeriet med nye bådhaller.
Gulvbelægning i ergometerrummet er lavet. Johnny Bo har aftalt med Tirsdagsholdet, at de
fastgør klodserne til at holde ergometrene på plads.
Terassen blev ødelagt ved stormen, og forsikringen har anerkendt det som stormskade.
Fondsudvalg:
Der indkaldes snarest til møde i fondsudvalget.
6. Bådkøb status
Både:
Alle motionsbåde er indkøbt. De fleste kaproningsbåde er købt, der mangler dog at blive
købt enkelte ”superracere” fra Filippi og Empacher. Det er ikke muligt at købe brugte Filippi
både.
Edun bådene mangler at blive indkøbt. (Johnny)
Der er aftalt køb om fire brugte 1x til nybegyndere (Morten)

Årer:
Der er indkøbt årer til motionsafdelingen. Der mangler at blive indkøbt årer til
kaproningsbådene (Johnny).
Der laves en liste over nyindkøbte både og årer, så der løbende er en opdateret liste over
alle nye både og årer (Johnny).
7. Diverse
Carsten har lavet opgørelse over medlemstal 2015. I 2015 har klubben fået 37 nye
medlemmer, men slutresultatet er 15 færre aktive medlemmer end sidste år.
8. Eventuelt
Der er træningssamling i weekenden 15.-17. januar 2016. Strøm til hytterne er lavet, så der
er varme i hytterne.
Tirsdagsholdet undersøger, om der kan etableres lys uden for indgangen ved klubben.
Hvis der er datoer som ikke er lagt i kalenderen på hjemmesiden, bedes dette gøres.
Alternativt kan datoerne sendes til formanden, som vil ligge dem i kalenderen.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 10. februar kl. 19 hos Lifa.

