Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 11. april 2013
Afbud fra Reinhard Sværke-Jessen
1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse til punkt 5: Sikkerhed.
2. Godkendelse af referat.: Godkendt.
2.1 Formanden: Bragte en sag på bane vedr. klageunderskrift/sponsorering, blev debatteret af
bestyrelsen, Allan tager sig af sagen.
Reception og klubfest: Vi gennemgik de forskellige opgaver i forbindelse med 70 års
jubilæet og fik planlagt detaljerne.
3. Kasserer:
1. Skal vi skifte forsikringer til alm. Brand – der ligger et væsentlig billigere tilbud: Der
er penge at spare ved at udnytte tilbuddet fra Alm. Brand. Vi indhenter ny pris fra Tryg
og tager derefter stilling til evt. skift.
2. Ansvar for fonde og ansøgninger: Vi har nedsat et sponsorudvalg bestående af : Jørgen
Zangenberg, Rene’ Rosenørn og Viggo Hansen. Irene gennemgik økonomien.
4. Svømmeafdelingen ved Ivar: Der afholdes snart et lille DGI svømmestævne på Bosai, hvor
vi deltager med fem svømmere og en træner. Den årlige udflugt for trænere afholdes 1. juni.
Sidste gang med svømning i denne sæson er 30. april. Ca. 30 roere har nu aflagt
svømmeprøve.
5. Rochef: Ro-reglement (hjemmesiden): Tilføjelse: Sikkerhed: Jørgen henviste til DFfR’s
”Retningslinier for sikkerhed”, foreslog, at roklubben benytter reglerne herfra, nogle bruger
vi allerede. Det blev besluttet at bestyrelsen nærlæser de udleverede kopier til næste møde,
og derefter tager stilling, også til hvad der skal stå på hjemmesiden.
6. Sekretær: Opfølgning af punkter fra sidst: Listen blev gennemgået og nye aftaler indgået
om det, der mangler. Vi indfører retningslinier for besvarelse af mails, alle indkomne mails
vil blive besvaret med i første omgang ”modtaget”, derefter så hurtigt, det lader sig gøre,
evt. efter førstkommende bestyrelsesmøde. Aktuel ansøgning vedr. rotilladelse vil Allan tage
sig af, efter samråd med Reinhard.
7. Husforvalter: Arkivet er ryddet op og rengjort, et lille udvalg vil gennemgå og sortere gamle
papirer. Annette har lavet manual til alarmen, uddelt til bestyrelsen. Der er bestilt en ny
bænk til damernes omklædning, leveres mandag. Ansøgning om udlån af lokale er godkendt.
8. Materialforvalter: Medlemskort til ungroerne: Der vil blive sat hylder/reol op ved bådene.
Næsten alle både og kajakker er efterset. Ny metaltrappe ved bagdør. Der er lavet liste over
forhandlere. Vil undersøge priser på lister og holdere til rosæder. Henrik har opsat sensor.
Boremaskinen ordnet. Musikanlæg plus højtalere er allerede ødelagt, forslag om indkøb af
ghettoblaster. Lister over hvem, der må tage hvilke både er lavet, dette medførte debat blandt
bestyrelsesmedlemmerne, vi tager det på som punkt på næste møde. Sponsorudvalget vil
søge midler til nye redningsveste (oppustelige), foreløbig undersøger Viggo markedet.
Sponsorering af modernisering af hus blev debatteret og beslutning overladt til
sponsorudvalget. Medlemskort vil blive taget op igen.
9 Ungdomsansvarlig: Rene’ vil gerne starte noget op for unge under 18 år, vil tage kontakt til
Reinhard.
10. Lukket møde.
11. Næste møde: Onsdag den 15. maj 2013 – kl. 18.00.
12. Eventuelt:

