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1.

Status
Referent
Afbud

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Orientering
Henvendelse fra Slagelse Kommune ang. opstilling af en 20 fods containere hos Roklubben.
Bestyrelsen havde ingen indvendinger til opstilling af containeren. Claus vil orientere dem om
vores ”godkendelse”. Han vi i samme omgang snakker med dem om adgangsvejen til
roklubben, og at vi ikke ønsker, at de kører ind ved masteskuret i bil for at læsse af og på.
Turbøjerne i Bøgevigen skal snart op, SAS stiller som sædvanligt med 2 mand til opgaven.
Medlemmet der har boet i sin båd i en kort periode har fået lejlighed og er flyttet.

3.

Økonomi
Arne har desværre haft udefra kommende IT-udfordringer og har derfor ikke været i stand til
at udskrive regnskabet så det kunne gennemgås på dette møde.

4.

Lokaler og Arealer
Omklædningsrummene har fået en større rengøringstur.

5.

Torsdagsholdet
Der arbejdes forsat og udføre et super flot stykke arbejde, senest er blandt andet terrassen
blevet malet.

6.

Hovmester
Hovmesteren har underskrevet den nye kontakt, der løber frem til 1/1 2023.
Der arbejdes på at få lavet noget ventilation i køkkenet så temperaturen i lokalet kan
sænkes.
Ansvarlig: Henrik

7.

Broudvalg
Alle de gamle numre er blevet fjernet, og de ny er klar til at blevet monteret.
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Der har længe været et ønske om bøjler på pælene, til at hænge fortøjningerne på. Der
arbejdes på en udgave i træ, det endelige design er dog ikke besluttede.

8.

Kapsejladsudvalg
Der er ikke blevet afholdt klubmesterskab i 2020, da vejrguder ikke kunne tilbyde vind til en
fornuftig kapsejlads.

9.

Juniorer
Begynderholdet og Søstjernerne har holdt sæsonafslutning.
Juniorerne stopper sæsonen i morgen torsdag den 8. oktober og glæder sig til at komme i
gang med vintersæsonen.
Der blev søndag den 4. oktober afholdt klubmesterskab for Juniorerne.
Flydebroen og legeskibet er planlagt til at blive taget op lørdag den. 17. oktober klokken 9.
Dette bliver gjort med støtte fra forældregruppen.
Hvem der skal være træner for næste sæson er endnu ikke kommet på plads, men Anders
arbejder på det og mener ikke opgaven er umulig.
Der vil igen i år blive inviteret til vintersejlads i OK jollerne. Korsør forventer at stille med
hele deres hold af sejlere.

10.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter
Da vi forsat er hæmmet af Corona er følgende besluttede.


Standernedhaling, vil som planlagt forgå lørdag den. 24. oktober. Forsamlingsforbuddet
er pt. på 50 personer hvilket skal overholdes. Klubben vil ikke stå for nogle former for
servering.



Julefrokost. Vi kender endnu ikke forsamlingsreglerne til årets julefrokost. Regler i dag
tillader maximalt 25 siddende personer i multirummet, der alle skal bære mundbind, og
handsker hvis der laves buffet.
Maden til årets julefrokost skal leveres fra et professionelt køkken.

Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder tage stilling til de gældende regler og
lægge klubbens retningslinjer.

11.

Eventuelt
RGS 90 har henvendt til SAS med henblik på at lave et sponsorat. Dette vælger vi pt. at sige
nej tak til.
Der arbejdes forsat på indhentning af tilbud fra forskellige banker, idet vi finder vores
nuværende bank for dyr i deres gebyrer.
Ansvarlig: Claus

12.

Næste Møde
Onsdag den 4. november 2020 klokken 18.
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