Middelfart Roklub
Forretningsgang i forbindelse med støtte til kaproninger, kurser og andre
arrangementer
Formål:
Formålet er at sikre en ensartet behandling af medlemmer i forbindelse med deltagelse i
kaproninger, kurser og andre arrangementer. Middelfart Roklub giver fortrinsvis støtte til
arrangementer, der kan have en gavnlig virkning på Roklubbens synlighed i lokalområdet eller kan
have en positiv indflydelse på den daglige drift i Roklubben.
Kaproning:
I forbindelse med kaproninger skelnes mellem danske arrangementer og internationale
arrangementer.
I forbindelse med danske regattaer betaler Middelfart Roklub udgifterne til startpenge og til
forsikring af medbragte både (transportforsikring). Udgifter til person- og bådetransport og ophold
er for deltagernes egen regning.
I forbindelse med kaproninger i udlandet og internationale kaproninger i Danmark deltager
deltagerne for egen regning, dog vil Middelfart Roklub sikre transportforsikring ved transport af
både tilhørende Middelfart Roklub.

Undtagelsen fra disse regler er World Rowing Masters Regatta hvor der gives et tilskud på 40%.
Dette vil også være gældende når denne regatta afholdes på dansk jord. Middelfart roklub
udbetaler kun dette tilskud til de starter hvor holdet stiller op i egen aldersklasse. (For fleråres både
i henhold til holdets aldersgennemsnit). Transportforsikring af både betales af Middelfart Roklub.
Generelt gælder at ved for sen tilmelding eller eftertilmelding betaler deltagerne selv differencen
mellem ordinært startgebyr og eftertilmeldingsgebyret.
Afregning af startgebyr. Kassereren godtgør startgebyrer efter ovenstående, men afregning skal så
vidt muligt ske samlet pr. regatta/arrangement i form af en samlet opgørelse med dokumentation.
Kursus:
Det er i Middelfart Roklubs interesse at medlemmerne deltager i relevante kurser i relation til den
daglige drift af klubben. Derfor betaler klubben kursusgebyret, mens at deltagerne selv må stå for
transport til og fra kursusstedet. Kursusdeltagelse skal være godkendt af bestyrelsen før tilmelding
til kursus.
Andre arrangementer:
I forbindelse med andre arrangementer tages der fra bestyrelsens side stilling til eventuelle tilskud.
Den primære årsag til udløsning af tilskud vil være om arrangementet vil medvirke til synliggørelse
af Middelfart Roklubs aktiviteter i lokalområdet.
Generelt:
Middelfart Roklub sikre til enhver tid at klubbens bådepark er transportforsikret hvad enten der er
tale om deltagelse i kaproninger eller deltagelse i almindelig turroning hvor transport af både er
involveret. Såfremt deltagere afmelder til en kaproning eller arrangement som roklubben har ydet
tilskud til må deltageren selv dække omkostninger i form af betalte startpenge eller kursusgebyr.
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