Referat 29. oktober 2014
Deltagere: Leif Hansen, Ole Larsen, Carsten Utzon, Peter Friedrichsen, Morten Larsen
(referent)
Ikke fremmødt: Susanne Refsgaard, Peter Hyldeborg
1) Nøgleansøgning: Birna S. Petersen og Bjørk Khaliqi bevilliges.
2) Fremover køber vi hælebarsnøgler, da disse er billigst
3) Kalender det kommende år er offentliggjort på hjemmesiden
4) Robokse blev drøftet
5) Pladsen hvor den Færøske båd lå vil blive anvendt til Edon-bådene
6) Otter grandprix + vinteraktiviteter blev drøftet. Motionsroning vil være tirsdag og torsdag. Målet
er at afvikle både herre- og dame GP. Peter F. vil koordinere. Gymnastikrummet vil være
forbeholdt til træning og ryddet for borde og stole i løbet af vinteren.
7) Morten orienterede om skoleroningsprojektet. Fire skoler er booket til længere forløb i 2015.
Børnene vil blive indmeldt i klubben. Ungdomsskolen UngNord vil være formelt organisator af
projektet, hvor Morten er foreløbig ansat til nytår.
8) Færingene vil købe trailer og låne klubhus til regatta? Carsten undersøger trailersalget.
Roklubben udlåner ikke huset til fremmede foreninger til sådanne arrangementer.
9) Diverse
Martin (cz) ønsker at bistå i det frivillige foreningsarbejde. Hvilke opgaver kan vi tilbyde? Det
drøftes at lave mad tirsdag og torsdag efter træning. Her kan han indgå som kok og tjener. Jens
Ole og Niels Rosschou kontaktes af Peter F.
Bådparken skal registreres med priser, stand og årgang i løbet af vinteren.
Næste møde onsdag den 26. november 2014 klokken 19.00.
Før
§3Farvandet hvori der må dyrkes vinterroning er Odense Kanal der afgrænses af
motorbådshavnen på kanalvej og indsejlingen til kanalen Vinterroning fra anden klub sker inden for
det af nævnte klub fastlagte område. Ved roning udover klubbens daglige roområde gælder også
bestemmelserne ved DFfR’s Langtursreglement og må kun ske med særlig tilladelse for hver
enkelt tur.
Nyt
§3 Farvandet hvori der må dyrkes vinterroning er Odense Kanal der afgrænses af bunden af
Odense Havn til Klintebjerg i inrigger. Outriggere og gig-både må ro 6 km i nordlig retning fra
Odense. Roklub (starten). Vinterroning fra anden klub sker efter denne klubs regler. Ved roning
udover klubbens daglige roområde i inrigger (altså ved Klintebjerg) skal indhentes særlig tilladelse
for hver enkelt tur.
-Ungdomsmødet den 15. november 2014

