Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 4.april 2018
Afbud fra: alle tilstede
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Gennemgang af to-do liste: Gennemgået og opdateret
Etablering af containerplads er faldet på plads med Faxe Kalk,
arbejdet med pladsen opstartes i uge 15.
Rutinemæssig medlemskontrol intensiveres. Det er konstateres, at
der ofte er personer i træningslokalet, der ikke er meldt ind.
Systemet ”Rokort” er indkøbt og næsten klart til ibrugtagning.
Afløser roseddel.
Brevskabelon godkendt i grundkoncept. Endelig udgave godkendes
ved næste bestyrelsesmøde.
Fonde er søgt til nyt ro-ergometer og ny motionscykel.
Skyd træning i gang dagen. Faxe Sundhedscenter 12.april 2018 1520. Roklubben deltager ved egen stand.
Service bestilt til ergometre (igen-igen).
Ny hjemmeside i samarbejde med DGI: Pågår
Præcisering af gældende vinterroreglement:
- Reglerne omkring krav til 200 km for at ro ud under gældende
vinterroreglement bortfalder.
- Vinterroreglementet er ændret således at det ikke er tilladt at tage
ud på vandet ene person, uanset bådtype/kajak.
- Vinterroreglementet er som tidligere oplyst, forlænget til 13.april
2018.

Standerhejsning lørdag den 7.april kl. 13.00 i klubben. Der bydes på
kaffe og kage og måske en lille øl eller vand.
Standerhejsning søndag den 22.april kl. 12.00 i sommerhuset.

2. Formanden:
Havnens Dag / Vild med Vand 9.Juni 2018 Roklubben deltager

3. Kasserer:
Nyt nøglesystem med integration til Conventus indkøbes og
installeres. Overgang til nyt system er planlagt i samme weekend
som Havnens dag den 9.Juni 2018. Opslag i klubben og direkte mail
til medlemmer følger.

4. Fonde:
Ref To-do liste
5. Svømmeafdelingen ved Ivar:.
Sidste chance for afholdelse af svømmeprøve under Vikings regi er
den 24.april 2018
6. Rochef:
Navngivning af nye både er i gang hvor der vælges bland indkomne
forslag. Der afholdes dåb ved jubilæumsreceptionen den 14.april
2018.

Formøde i Roinstruktion i klubben den 5.3.2018 kl. 18.00
Ro-instruktion starter den 10.04.2018 kl. 19.00 i klubben
Rotræf ved Mosede Fort (Kr.Himmelfartsdag) – se opslag i klubben.
7. Kajakinstruktør:
Kajakkursus afholdes 2.-3. juni 2018
8. Sekretær:
Brevpapir oplæg er udarbejdet.
Møde i ungeafdelingen er afholdt den 22.3.2018 kl. 19.00 i
Klubhuset. Plan for sommeren udarbejdet.
Henrik Wettlaufer er godkendt som instruktør efter endt uddannelse
(Ungdomstræner 1 /A+B)

9. Husforvalter:
Timer indkøbes til kaffemaskine, således at vi ikke glemmer at
slukke for maskinen.
Defekte hejs udskiftes.
10.
Materialeforvalter:
Bådklargøring tilendebragt.
Service af træningsmaskiner bestilt.
Ny crossmaskine leveret.
ERG-Cykel leveres sammen med service.

11.
Kalender:
Se datoer for aktiviteter for oven i referatet
12.

Næste møde: Onsdag den 16.maj 2018 kl. 18.00

13.

Eventuelt:

