
Referat bestyrelsesmøde  

Mandag den 20-02-2017 

 
1: 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev ikke godkendt da sekretæren havde forlist  

noter 

 

2: Orientering fra formand / Mogens 

Svend Jensen blev valgt til næstformand 

 

Siden sidst: Vedr. vandskaden på klubhuset ved oversvømmelsen i havnen. 

Forsikringsmanden har besigtiget skaden og varmepumpen dækkes ikke og han mener at gulvet kan 

udlufte sig selv. der er boret et inspektions-hul i gulvet og der føles stadigt vådt i isoleringen. 

På sigt investeres der i en ny varmepumpe når den gamle er udtjent. 

Vedr. brug af svømmehal kontaktes Morten ellers er der sendt info vedr. kommunens øvrige  

Aktiviteter. Brutalis giver sig stadig i bunden ved sejlads men det blev vedtaget at vi venter og ser 

tiden an i denne dykker sæson for at foretage en reparation. 

Der har været en bådebygger at besigtige Brutalis 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til den løbende vedligeholdelse og eventuel planlægning af 

Kommende reparation. Det er: Mogens-Jesper – Svend – Torben og Erik 

Bremser på traileren skal efterses da de også har stået under vand ved oversvømmelsen og  

Dæmperen i træktøjet skal udskiftes ( Jesper-Mogens) 

Jonas W bliver kontaktet vedr. tæller på nitrox anlægget så han kan kontakte leverandør. 

 

Der er aktiv havn i Præstø den 19/8 2017 møde vedr. dette er fremsendt. 

Per / Svend laver videoklip over klubbens aktiviteter der opstilles evnt en pavillon  

Ved deltagelse . Planlægning af denne aktivitet sker senere 

 

Jesper foreslog udkast til vedtægtsændringer og det blev besluttet at disse skulle gennembearbejdes 

inden næste generalforsamling. 

 

Torben (TC) laver en dropboks til klubben 

 

Alle hjælperen er på plads vedr. foredraget med Mikkel Beha 

 

Økonomi. 

I kassen 29.614,85 lidt reduceret grundet betaling til DSF. 

 

Det blev aftalt i bestyrelsen at klubben vise ”flaget” noget mere for den brede offentlighed 

Svend vil undersøge udformningen af ansøgninger til fonde via en bekendt i roklubben 

  

 

 

Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående: 
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