Fredericia Roklub
sekretæren
Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag d. 27. maj 2020
Tilstedeværende: Bjørn Mathiasen, Torben Hansen, Carsten Medom Madsen, Finn Grønborg, Karin
Büchler, Steen Houborg ( F.R.s kontaktmand til andre klubber ), Ole Jørgensen (webmaster) og
Søren K. Jakobsen ( ref.)
Fraværende med afbud: Søren Bader
P.g.a. corona-krisen blev mødet holdt udendørs foran klubhuset med god afstand mellem
deltagerne.
Selv om der er voksende roaktivitet blandt klubbens medlemmer, må der fortsat højst opholde sig
10 personer ad gangen inden for området bådhal, sliske og græsplæne.
Klubben er fortsat lukket i begge omklædningsrum, træningslokaler, toiletter, køkken og
opholdsrum. Toilettet ved herrernes omklædningsrum må dog bruges i nødstilfælde. Omklædning
og bad skal ske hjemme. Intet socialt samvær i klublokalerne.
De tidligere regler om rengøring af materiel skal fortsat overholdes.
Det er tilladt at ro i alle både.
- Fra tirsdag d. 2. juni er der madpakkeroning hver tirsdag fra kl. 17,30.
- Onsdag d. 3. juni indledes den traditionelle aftenroning med bl.a. instruktion af nybegyndere.
Hver mandag og onsdag fra kl. 18. Erfarne roere opfordres til at møde op og være behjælpelig med
oplæring af nye roere.
- Roning på andre tidspunkter ( f.eks. mandag og torsdag formiddag ) må aftales indbyrdes. Man må
selvfølgelig gerne møde op i roklubben og se, om der kan sammensættes bådehold, men uden
foregående aftale kan man måske risikere at gå forgæves eller regne med ventetid.
Efter udmelding af 12 medlemmer og tilgang af tre nye medlemmer tæller roklubben nu i alt 166
medlemmer.
Efter opfordring fra et medlem er det vedtaget foreløbig at indkøbe to nye specielle hynder til brug
på styrmandssædet. Hvis forsøget er vellykket, kan det overvejes at anskaffe flere hynder.
Årets udsatte standerhejsning er foreløbig fastsat til lørdag d. 13. juni kl. 9 under mere beskedne
former end sædvanligt.
Den årlige gennemgang af redningsveste gennemføres, når der er almindelig adgang til alle rum i
klubhuset. ( nærmere besked følger )

