Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014
Afbud fra René Rosenørn

1.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse: Sommerhuset.

2.

Formanden: Fonde: Se under punkt 4. Sikkerhed: (hvem gør hvad, hvis ulykken sker?)
forsikringsspørgsmål, rospinning, vinterreglement, tilgængelighed af klubbens netværk,
sikkerhedspakke fra DffR. Standerhejsning: Jørgen redegjorde overfor bestyrelsen om en
samtale, han har haft med en repræsentant fra DffR, hvor sikkerhed til søs var emnet. Efter debat
vedrørende dette, blev bestyrelsen enige om, at vores regler for roning i eget farvand, for de roere,
der ikke kan svømme 300 meter, kan komme til at se sådan ud: Man skal forsøge at tage
svømmeprøve, være fortrolig med vand, have udvist svømmefærdighed, kunne bevæge sig frem i
vandet, træde vande, man må så gerne ro i dagligt rofarvand, men skal være iført svømmevest.
Jørgen vil undersøge om reglerne også gælder, når vi besøger andre klubber og ror i deres farvand.
Vinterroreglerne skal præciseres, det blev drøftet, om man må bytte plads i båden, hvis dybden
f.eks. er 0,5 meter. Nye roere skal aflægge svømmeprøve inden de bliver frigivet. Reinhard
formulerer regler til hjemmesiden og opslag vedrørende instruktion/svømmeprøve. En repræsentant
fra DffR vil gerne komme og fortælle om sikkerhed og rospinning. Der vil komme opslag op med
kode til trådløst netværk, så medlemmerne kan benytte netværket. Lissi kontakter DffR vedrørende
sikkerhedspakke. Opgaverne i forbindelse med standerhejsningen i klubben og i sommerhuset er
fordelt.

3.

Kasserer: Husk at aflevere boner til kasserer. Medlems- og lokaletilskud er søgt. Bevilling fra
Faxe Kommune på kr. 36.000. Der er aflæst gasmåler. Invitation til foreninger i Faxe Kommune:
Reinhard og Ivar deltager. Lejekontrakt på vej. Økonomigennemgang. Indkøb af træningsmaskine
for restmidler fra LAG og bevilling fra Præstø Brand.

4.

Fonde: Otto vil tage sig af ansøgninger til fonde, Annette foreslog, at vi skulle søge fondsmidler
til en trappelift. Jørgen vil kigge efter relevante fonde vedrørende penge til kajakker og både.

5.

Svømmeafdelingen ved Ivar: Der har været afholdt trænermøde. Roklubben deltager med
svømmestævne i Vordingborg med 9 svømmere. Flere har udtrykt ønske om træning, efter de har
bestået 300 meter svømmeprøve, det blev besluttet at der betales for ekstra træning.

6.

Rochef: Godkendelse/vurdering af teoretiske prøver vedr. styrmandskursus. VM Match
Præstø og (?) Liste over hvem, der har ret til at ro kajak: Tre medlemmer har bestået den
teoretiske styrmandsprøve. Der vil blive afholdt prøver på vandet i maj måned, såfremt vejret
tillader. Datoer for afholdelse af VM Match i Præstø og Næstved (se punkt 12 kalender). Jørgen
sender liste over kajakroere til Agner. Vi satser på afholdelse af kajakkursus i maj måned. Nye
kajakroere skal være frigivet til inrigger inden frigivelse til kajakroer.

7.

Sekretær: Invitation til Foreninger i Faxe Kommune, hvem deltager? – Opfølgning af
punkter fra sidst: Invitation se punkt 3. Gennemgang af ”løse ender”.

8.

Husforvalter: De nye stole er blevet slebet, lakeret og båret op. Der er stemning for at beholde de
gamle borde, vil blive slebet og bordbene malet blå, som understellet på stolene. Skytteforeningen
må overtage de møbler, vi ikke selv kan bruge. Et medlem har foreslået, at der bliver oprettet et
toilet på 1. salen, der er lavet en plan over hvordan det kan lade sig gøre. Bjørn kan lave det –
forslaget blev accepteret. Oprydning i bådehal søndag den 4. maj kl. 13.00, Reinhard laver
handlingsplan. Annette vil gennemgå rengøringskontrakten sammen med Bodil.

9.

Sommerhuset: Containeren på sommerhuset overskrider strandbeskyttelseslinien og er altså
placeret ulovligt. Otto vil søge kommunen om at få lov til at flytte den tættere på vejen.

10. Materialforvalter: Både og scullere er færdige. Der er indkøbt sikkerhedsline til kajakpagajer. Det
gamle løbebånd i motionsrummet er i stykker. Viggo og René starter indendørs træning lørdage kl.
9.00 – 12.00 og onsdag kl. 18.00 – 19.30.
11. Ungdomsansvarlig: Veste? – De nye veste er ankommet, tages i brug efter standerhejsningen.
12. Kalender: Standerhejsning Roklubben: Lørdag den 12. april kl. 14.00.
Standerhejsning Sommerhuset: Lørdag den 26. april kl. 14.00
Oprydning i bådehal: Søndag den 4. maj kl. 13.00
VM Match Præstø: Søndag den 21. september 2014
VM Match Næstved: Søndag den 28. september 2014
13. Næste møde: Onsdag den 21. maj 2014.
14. Evt.: Invitation fra Bent Bertram, Huset vedr. orientering fra foreninger den 22. maj – hvem
deltager?

