Fredericia Roklub
sekretæren
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde, mandag formiddag d. 26. oktober 2020
Mødets hovedemne var foranstaltninger i anledning af de seneste restriktioner i forbindelse med
covid-19 epidemien.
På grund af den seneste tids risiko for øget mittespredning skal det indskærpes, at de hidtidige
regler om afstand, afvaskning og afspritning nøje overholdes, nemlig:
Højst tre personer ad gangen i køkkenet. Husk at spritte hænder, før opvaskemaskinen tømmes !
Alle borde og stole anvendt ved kaffedrikning o. lign. skal aftørres med sæbevand efter hvert brug.
Højst 8 personer ad gangen i herrernes omklædnings-/baderum og højst 6 personer i damernes -.
I kondirummet må der højest opholde sig 4 personer i romaskinerne og 1 person på kondicykel eller
i multimaskine ad gangen.
Saunaen er fortsat lukket.
Dertil kommer følgende nye retningslinjer: Der må højest opholde sig 10 personer ad gangen i hvert
opholdslokale. Ud over det sædvanlige opholdslokale kan der evt. dækkes op i den del af bådhallen,
hvor computeren befinder sig.
Højst 10 medlemmer må påbegynde roning samtidig. D.v.s. at når de første 10 navne er anbragt på
opslagstavlen, nå de næste vente i 15-20 minutter før de kan komme ud at ro. Man må ligeledes
vente på hinanden, når man kommer i land og skal afslutte turen med rengøring af bådene.
Bemærk ! Ifølge klubbens gældende vinter-reglement må roning på vandet fra uge 45 ( mandag d.
2. november ) først begynde kl. 8.

Følgende arrangementer er aflyst / udsat:
- Gymnastik mandag aften er aflyst. Foreløbig indtil 23. november.
- Klubrengøring lørdag d. 31. oktober er aflyst. Broen tages ind ved en anden lejlighed.
- Standerstrygning søndag d. 1. november er aflyst. ( Standeren tages ned uden ceremoni.
Formandens beretning udsendes digitalt )
- Sangaften tirsdag d. 3. november aflyses.
- Runde fødselsdage lørdag d. 7. november aflyses og udskydes på ubestemt tid.
- Banko søndag d. 6. december aflyses.

Diverse
-

Tirsdag-onsdag d. 27.-28. oktober er der VVS-reparationer i køkkenet og damernes
omklædningsrum.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: torsdag d. 5. november, kl. 16,30

