Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 02.august 2018
Afbud fra: Søren, Jørgen Ø
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Gennemgang af to-do liste: Gennemgået og opdateret
Klubaften 5/9-2018 kl. 19.00 – 21.00
Etablering af containerplads er tilendebragt. Hvis man ønsker en
plads kan dette books på vores hjemmeside i form af et udvidet
medlemskab.
Etableringen af tilkørselsforhold og parkering imellem ”vores
containere igangsættes under sensommeren/efteråret.
Vi har ikke konstateret uautoriseret brug af vores lokaler i
sommermånederne. Kontrollen fortsætter ind i efteråret. Prøvetimer
skal være aftalt med kontoret/bestyrelsen forlods. Hvis man som
medlem lukker nogen ind til træning mister man selv retten til
adgang.
Manual til musikanlæg erhvervet. Placeret ved musikanlæg.
Systemet ”Rokort” er indkøbt og næsten klart til ibrugtagning.
Afløser roseddel.
Ny hjemmeside i samarbejde med DGI: Pågår

Nye hejs til både i bådehallen – tilbud indhentes
Kanindåb afholdes søndag den 26. august 2018 kl. 13.00.
Husk at tilmelde dig
Vi er i dialog med Faxe Kommune omkring hjælp til renholdelse af
området omkring vores havne og skraldespande.
2. Formanden:
Faxe Kommune har udarbejdet en helhedsplan, der også omfatter
klubbens arealer. Der er nedsat en arbejdsgruppe der går i dialog med
kommunen. I denne kontakt medtages dialog om fornyelse af vores
lejekontrakt.
Formanden takker for venlig opmærksomhed fra klubben ved hans
bryllup
Klubben er godt i gang med at se på / etablere forhold således at vi er
på højkant med den nye persondataforordning.
3. Kasserer:
Hvis du endnu ikke har fået omkodet din nøgle, då kan dette finde
sted i kontorets åbningstid onsdage fra kl. 16.30 til 18.00
Efterskolen Waldemarsbo har rettet henvendelse om medlemskab for
et antal unge. Skolen stiller med kvalificeret underviser og
undervisningen kommer til at foregå i dagtimerne uden for klubbens

nuværende faste aktiviteter.
Bestyrelsen er umiddelbart positive i forhold til henvendelsen.
Forventet opstart til efteråret 2018.
Der har været en del forvirring blandt passive medlemmers brugen af
og adgang til klubben. For en god ordens skyld understreges det, at
passive medlemmer ikke har adgang til klubbens lokaler.
.
Det undersøges i øjeblikket om hvilke muligheder der forefindes
mht. tilbud på klub-træningstøj.
Der er rejst forslag om etablering af en visionsgruppe, der sammen
med helheden afstemmer tanker om klubbens fremtidige udvikling.
Tanker, ønsker og visioner.
4. Fonde:
Der er ansøgt Østifterne om støttemidler til sikkerhedsudstyr til
kajakafdelingen. Vores ansøgning er bevilget og vi er tildelt i alt
38.200 kr
5. Svømmeafdelingen ved Ivar:.
Der har været rejst forslag fra Faxe Kommune om at trække støtten
til Faxe Svømmehal, hvilket reelt er en lukning.
Vi har modtaget en bekræftelse fra Faxe Kommune, om at der ikke er
hold i tankerne.

6. Rochef:
Mindre skade på gl.havn rapporteret. Undersøgelses og udbedres.
7. Kajakinstruktør:

8. Sekretær:
Ny kort-/langtursstyrmandsliste udarbejdet. Ophængt på
opslagstavle.
Træningsmaskiner nummereret – træningsprogram under
udarbejdning.
9. Husforvalter:
Nyt (eksisterende) køleskab til kolde vand er installeret.
Mulighed for etablering af strøm i sommerhuset diskuteret. Tanken
er at anvende en solcelle/batteridrevet løsning. Der kigges fortsat
dybere i forskellige løsningsforslag.
Der er problemer med vores kapacitet i vores skraldespande, da en
del ekstra skrald fra stranden finder vej hertil. Det er umiddelbart en
stor fordel, ikke at have skraldet på stranden, men giver problemer
for os. Vi tager dialogen med kommunen.
Det undersøges hvad det vil koste at etablere den eksisterende
gulvvarme i ergometerhallen. Afventer tilbud.

10.
Materialeforvalter:
.
Betræk på udvalgte træningsmaskiner udskiftes. .
Nye rulleskiner og rullebaner bestilt. Skiftes i August.
11.
Kalender:
Se datoer for aktiviteter for oven i referatet
12.

Næste møde: Torsdag den 20.september 2018 kl. 18.00

13.

Eventuelt:

