Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014
Irene Rønnow deltog i bestyrelsesmødet.
1.

Godkendelse af dagsorden: ”Kalender” tilføjes som fast punkt på dagsorden.
Sommerhus og forsikringer.

2.

Godkendelse af referat: Godkendt.

3.

Formanden: Tilskud til kurser, hvad betaler klubben og hvad betaler
deltagerne selv. Efter at have debatteret emnet, besluttede bestyrelsen at der gives
tilskud til kurser, men ikke til transport.

4.

Kasserer: Hvad findes der af udvalg og hvordan plejes de? – Bevilling fra Faxe
Kommune til nyanskaffelser – Hvad skal der ske med de gamle både, vi har:
Bestyrelsen underskrev de papirer Jytte havde gjort klar til bankerne, så hun kan
komme til at fungere som kasserer. Udvalg: Sommerhusudvalg, kajakudvalg,
svømmeudvalg og ungdomsudvalg. Vi har fået 35.000 kr. fra Faxe Kommune. De
gamle både er ikke brugbare og burde flyttes fra bådhallen.

5.

Fonde: Fonde, hvilke og til hvad søger vi? Det skal være klart for alle, hvilke
fonde vi søger og til hvad. Der søges til kajakker og singlesculler. Jørgen vil kigge
nærmere på hvilke fonde det er relevant at søge. Jørgen har spurgt Irene, om hun vil
hjælpe med at udarbejde ansøgningerne. Annette vil undersøge om vi matcher
kriterierne for opnåelse af fondsmidler fra Velux fonden. Irene vil undersøge om
Team Danmark giver tilskud til kurser og træning til klubbens talenter.

6.

Svømmeafdelingen ved Ivar: Flere roere har aflagt svømmeprøve. Bliver indført i
”roseddel”.

7.

Rochef: Sikkerhed til søs: Alle deltagere i langture skal kunne svømme 300 meter,
alle kajakroere skal kunne svømme 600 meter, skal kunne træde vande. Alle der
deltager i korte ture skal kunne svømme 300 meter. Dem, der ikke har aflagt
svømmeprøve, skal benytte de blå svømmeveste. Jørgen undersøger
forsikringsspørgsmål vedrørende dette i Dansk Forening for Rosport. Der skal
aflægges svømmeprøve hvert 2. år.

Økonomi vedr. indkøb af singlesculler: Indkøbes, når vi har pengene.
Kajakkursus: Vi forventer at kunne gennemføre kajakkursus i slutningen af juni
eller i starten af juli, der vil komme opslag op. Kajakstrategi: Man skal være frigivet
i inrigger for at uddanne sig som kajakroer. Det blev diskuteret om man skal have
roet 25 km. eller 50 km. før man bliver frigivet i kajak. Reinhard overgiver
spørgsmålet til kajakudvalget. Roinstruktionen vil igen i år blive tilbudt som
weekendarrangement, der vil komme opslag op. Reinhard vil opdatere listen med
vinterroere, krav: skal have roet 200 km. i sæsonen og skal kunne svømme 300 meter.
8.

Sekretær: Ansvarsforsikring for
Forsikringen dækker de nye medlemmer.

9.

Husforvalter: Booking af klublokaler: To ansøgninger blev imødekommet, en
afvist. Opdatering af liste over vinterroere: Se ovenfor.

10.

nye

bestyrelsesmedlemmer

(Tryg):

Materialforvalter: Bådene er gjort i stand.

11.

Ungdomsansvarlig: Bestilling af nye veste: Vestene er sendt til tryk.
Annette vil købe nye bøjler til vestene. René vil gerne træne ungdomshold igen i år.
Opsamling af dem, der ikke vil træne kaproning.

12.

Kalender: Standerhejsning Roklubben lørdag den 12. april kl. 14.00.
Repræsentanter fra Nordea plus et antal spejdere vil deltage i standerhejsningen.
Viggo undersøger hvor mange, der deltager, hvilke forventninger der er, og han
undersøger hvem, der kontakter pressen. Jørgen holder talen og underretter den
person, der i år hejser standeren. Der mangler detailplanlægning af arrangementet,
der er snakket om kaffe og kage, øl og vand og grillede pølser. Der vil blive nedsat et
udvalg, til at klare opgaven. Standerhejsning sommerhuset lørdag den 26. april kl.
14.00. Lissi kontakter udvalget og sørger for opslag.

13.
14.

Næste møde: Onsdag den 2. april kl. 18.00.
Evt.: Bodil Bruun har tilbudt at rense og lakere gulvet i kontoret – Tak fra
bestyrelsen. Irene: Vordingborg Kommune vil have containeren på
sommerhusgrunden placeret på matrikelkortet. Otto har lovet at klare den opgave –
tak til Otto.

