Til KRs medlemmer:

Resume fra bestyrelsesmødet, den 1. september 2015
Det første punkt på bestyrelsesmødet var, at bestyrelsen godkendte en foreslået plan for
opstilling af ergometre og øvrige motionsapparater/udstyr. (Opstillingen vil blive opslået i
salen).
Det praktiske i forbindelse med fastgørelsen af de enkelte ergometre vil blive varetaget af
Christian Østergaard.
Til den enkelte bruger denne opfordring: flytter du mod forventning rundt på inventaret, så
vær så venlig at sørge for at tingene bliver sat tilbage på rette plads i henhold til planen.
Kasserer, Lisbeth Borgholdt: Orienterede om klubbens finansielle situation, der på den
ene side tyder på at det også i år løber rundt men bemærkede samstemmende med
kontingentkassereren at der er udsigt til en mindre tilbagegang i kontingentindtægterne.
Derfor opfordring til både at være opmærksom på mulige besparelser men især på mulige
nye indtægtsgivende aktiviteter.
Motionsrochef, Vibeke Skousen: Der vil som tidligere år blive udarbejdet en oversigt
over aktiviteter i motionsrummet, dækkende alle ugens dage. Oversigten udarbejdes efter
aftale med de udvalgsansvarlige.
Under debatten omkring vinteraktiviteter, opfordrer man medlemmerne til at støtte op
omkring deltagelse i ergometeraktiviteter, arrangeret bl.a. af DFfR.
Til orientering skal det nævnes, at rospinning, også vil være på programmet den
kommende vinter.
Kajakker i KR: Til et forslag om afhændelse af klubbens kajakker, blev det besluttet at se
tiden og udnyttelsen af kajakkerne an i det kommende år. Herefter vil der blive taget en
endelig beslutning. Bestyrelsen opfordrer samtidig de medlemmer som benytter
kajakkerne, om at huske at skrive turene ind på lige fod med anvendelse af klubbens
øvrige motionsmateriel.
Motionsrochef, Vibeke Skousen: I forbindelse med at få et overblik over medlemmernes
ønsker i forbindelse med bådønsker, var der foretaget en ”forbruger undersøgelse” på KRinfo. Resultatet indgår herefter i drøftelserne omkring materialeanskaffelser/ønsker til det
kommende jubilæum.
Anne Munck, skoleroning, 2016: Anne orienterede bestyrelsen om aktiviteter
roforbundet, DFfR, er i gang med, i håbet om at få flere unge roere som medlemmer i de
enkelte roklubber. Et af områderne er kontakter til skoler og deres idrætslærere. For KRs
vedkommende har vi allerede en god kontakt til 4 skoler, men vi har også behov for
frivillige hjælpere til at komme ned og give en hånd med når klasserne kommer herned.
Anne vil efterfølgende komme med flere oplysninger, men det kan oplyses at der bliver
brug for hjælpere torsdage midt på dagen, 5-6 gange.
KRs bilpark: Bestyrelsen besluttede efter en debat, hvor behov og økonomien over de 2
lastbiler indgik, at for fremtiden vil KR kun være ejer af en bil.
Hvis behov opstår, vil yderlige køretøj blive lejet til enkeltstående arrangementer.

Materielforvalter, Kim Rasmussen: Til orientering kan det oplyses at der er købt en
brugt 4-åres inrigger, som snarest finder vej til KRs bådehal.
Anne Munck: Opfordrede til at man gjorde noget ved robassinet, der trænger til nyt frisk
vand og måske også en gang rengøring. Poul Schmidt og Co. Påtager sig opgaven.
Vibeke Skousen: Meddelte at KR efter seneste styrmandkurser har fået 12 nye
styrmænd.
Formand, Niels Holmquist opfordrede endnu engang til at melde sig som hjælper til
Copenhagen Urban Trail løbet søndag den 27. september. Der brug for hjælpere både
lørdag den 26. september og søndag den 27.september.
Stig Fischer Bjerregaard
Eventuelle spørgsmål til ovenstående rettes til KRs bestyrelse.

