
Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub 12-02-18 
 
Afbud: Peter L.  
Til stede: Bjarne, Peter C., Birgit, Sara, Ulla, Lene, Eva 
Referent: Eva Poulsen 
 
1.  Bemærkninger til dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 18-12-2017 
Godkendt. De aftalte indkøb er foretaget. 
 
3. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer 
 
3.1 Formand; Bjarne: 
Jubilæumsfest 30. juni 2018; Ulla har sendt invitationer ud til jubilæumsfest via facebook og der 
hænger en seddel på opslagstavlen. Så vi har en ide om hvor mange der kan forventes.  
Birgit har indhentet tilbud på mad hos Tee-stedet. Ulla har kontakt til musikken.  
 
Jubilæums T-shirt:  Eva havde eksempler på T-shirt med og arbejder videre med tilbud. Birgit 
undersøger om Regatta Staff skal bruge T-shirts.  
 
Jubilæumsskrift: der arbejdes stadig på det.  
 
Standerhejsning 25. marts 2018; Laila og Lene planlægger tapas til arrangementet  
 
Bådedåb: Navn til GIG båden; Friluftsrådet og Velux spørges for forslag til navn.  Tænk gerne på gode 
forslag – evt spørg Lysen om de har et forslag. 
 
Kanindåb: 25. august 2018 
Standerstrygning: 27. oktober 2018 
 
Hovedgeneralforsamling i Odense – Vi har 3 pladser – Hvem vil med? 
 
 
3.2 Næstformand; Ulla  
Ulla har undersøgt hvilke årer der skal indkøbes. 2 sæt indkøbes snarest.  
Bjarne køber et ekstra sæt håndvægte. 
 
 
3.3 Kasserer; Lene 
Lene udleverer oversigt over kvartalsregnskab 
 
 
3.4 Kaproningschef Peter L. 
- Afbud fra Peter L. 
 
 



3.5 Ro-chef, Birgit 
Der er ønske om kæntringsøvelser. Arbejdes videre med til sommer. 
 
Ro-skole planlægges til 2-3-4. juli 2018 fra kl. 10.00 – 15:00 
 
 
3.6 Husforvalter Eva  
Omklædningsrum er ved at blive malet.  
 
Der er rekvireret tømrer til at reparere taget i bådhal 4. 
 
Der kommer en jernplade til slæbestedet. 
 
 
3.7 Materielforvalter; Peter C. 
Bådopbevaring skal planlægges inden sæsonstart.  
 
Scullerstativet skal repareres, der skal flyttes hjul samt svejses.  
 
Plasticscullere repareres. Ulla køber rens og voks.  
Birgit køber bådvask til de hvide både. 
 
 
3.8 Eventuelt  
Overskydende ventilation forventes afhentet fredag 
 
Persondataloven ændres pr. 1. april 2018 
 
Der er mulighed for at søge om midler til materiel eller særlige arrangementer i roklubben via dette 
link: https://roning.dk/nyheder/godt-nyt-til-foreninger-som-mangler-oekonomisk-hjaelp/    
En ide til udskiftning af vores motorbåde. Er der nogen der har tid til at søge ?? 
 
 
3.9 Nyt Møde 
 
Bestyrelsesmøde 10. april 2018 kl. 18:00  
 
Planlægning af standerhejsning 12. marts 2018 kl. 17:30 
 
 
 
Referent  
Eva Poulsen 
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