Roklubben Viking
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014 kl. 17.00
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Formanden: Opfølgning på aktivitetslisten:
Skal vi gå videre med medlemskort pris ca. 18.00 kr.? Jørgen
rykker Kristian.
Nye romaskiner på plads.
Hvem sørger for service på romaskinerne fremadrettet?: Vi
blev enige om at spørge Ib Arnoldi, om han vil fortsætte.
Status nyt toilet: Så er det nye toilet indviet. Bestyrelsen siger
stort TAK til Bjørn og Erik for det flotte arbejde.
Ro nåle, hvilke skal bestilles?: Jørgen indkøber de nåle, der
måtte mangle.
Anti Doping DK er kontaktet ned henblik på at få materiale:
Jørgen har skrevet efter materiale, men har ikke hørt noget.
Klubaften, evaluering: Sidste gang kom der kun to til
klubaften. Vi blev enige om at der i god tid skal sættes seddel op
med aftenens emne.
Gennemgang af ”To do liste”, Annette rundsender den
Reviderede liste.
3. Kasserer: Orientering om ”Kursus for foreningsinstruktører”: Jytte orienterede
bestyrelsen om Faxe Kommunes kursus, flere emner var taget under behandling, bl.a. ”Den
gode ide”, ”hvordan fastholder vi de unge”, ”unge i bestyrelser”. Kurset fortsætter den 17.
januar. Jytte, Irene og Viggo vil gerne deltage.
Ansøgning om kursusrefusioner er sendt til Faxe Kommune.
Efter jul kan 25 personer tilmelde sig yoga. Sæsonen varer til marts og koster 275,00 kr.
Kassereren redegjorde for økonomien.
4. Irene Rønnow: Indkøb af to nye romaskiner: Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover
skal orienteres, hvis der opstår en situation, hvor der er brug for at handle hurtigt, når et
fordelagtigt tilbud dukker op.
5. Otto Krull Jepsen: Fonde: Otto har undersøgt betingelserne for at søge midler fra
Veluxfonden. Han har opfattet det sådan, at det kun er store beløb, man kan søge. Andre i
bestyrelsen har en anden opfattelse, derfor vil Otto nærlæse betingelserne til næste gang.
Inden 1. februar vil Otto søge om penge fra Kommunens Udviklingsfond til singlesculler.
Otto har afholdt møde med arkitekt vedrørende opbevaring af trailere til kajakker. Han
anbefalede placering ude på siden. Det blev besluttet, at opmåling kan finde sted, prisen er

5.000 kr. Når vi har tegningerne kan pris for hele projektet bedømmes. Agner foreslår, at vi
skrotter tanken om containerne, og nøjes med at bygge huset. Det vil vi tage stilling til
senere.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Der har været afholdt trænermøde og der er lavet
træningsprogram til foråret. De fleste hold er fyldt op.
Ivar sætter opslag op vedrørende afholdelse af svømmeprøver.
7. Rochef: Oprydning i bådhallen: Søndag den 18. januar. Reinhard skriver til dem, der skal
være med.
8. Agner Nielsen: Ændringsforslag/tilføjelser til ro reglement for kajak til drøftelse:
Forslaget blev drøftet og det blev besluttet at vi tager det op igen på næste møde, alle bedes
endnu engang nærlæse forslaget. Vi blev enige om, at indholdet kunne være et emne på et
medlemsmøde.
Registrering af medlemskompetencer eller mangel på samme. (Kommandoveje og
hvem gør hvad?): Dette spørgsmål blev forsøgt udredt, tages op igen næste gang.
Dokumentation af diverse indkøb til klubben? Kontrolfunktioner: Jytte fortalte, at det
faktisk ikke udgjorde noget problem, da den, der handler, påfører sit navn på indkøbssedler
og fakturaer.
9. Sekretær: Hjemmesiden: Bodil vil gerne have, at vi finder en afløser til vedligeholdelse af
hjemmesiden. Problemet tages op på næste møde.
10. Husforvalter: Annette foreslog, at vi fremover starter med at gennemgå ”to do listen”, dette
blev vedtaget.
11. Materialforvalter:
12. Lukket møde.
13. Kalender: Klubmøde onsdag den 7. januar kl. 19.00.
14. Næste møde: Onsdag den 21. januar kl. 18.00.
15. Eventuelt.

