Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde 12.6.2017

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Gennemgang af to-do liste: Der ansøges fonde om 5 nye
roergometre, pris ca. 8.000 kr. pr stk. Coastal både afventer, indtil de
er afprøvet.
3. Formanden: Forespørgsel vedrørende tømmerflådebygning, Agner
undersøger hvad og hvor meget det drejer sig om. 2 beachflag
bestilles til fx Åbent hus og andet. Havnens dag evalueres, super dagvi forventer flere nye medlemmer på baggrund af dagen. Tak til alle
der hjalp til. Vi beslutter at afholde det igen næste år.
4. Kasserer: Udvidet ansvarsforsikring ifm vores nye følgebåd, Jytte
indhenter priser på alle forsikringerne fra First. Lokaletilskuddet er
udbetalt, men vi er udtrukket til kontrol på aktivitetstimerne, som
skal foreligge, før disse bliver udbetalt. Nyt førstehjælpskursus fra
DfFR ifm afholdelse af kurser for skoleklasser.
5. Fonde: Evt Veluxfonden, Tuborgfonden til nye coastalbåde. Tomandskajak til nye/usikre roere søges i Seas. Hjertestarteren tjekkes
ift batterier.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Næste sæson er ved at blive planlagt,
nye livredderprøver. Undervisning af DGI. Svømmeprøve skal
udelukkende kunne noteres af personer, som har kompetence til det.
Usikkerhed om hvornår der er kontortid, det skal stå på forsiden af
hjemmesiden fremover.

7. Rochef: Godkendelse af nye styrmænd og instruktører. Fremover
godkendes disse af rochefen, og bestyrelsen orienteres på
førstkommende best.møde. Udlån af både og evt klublokale til
Skovshoved roklub 15.-17.8 drøftes.
8. Kajakinstruktør: Ny kajakinstruktør Knud. Spørgsmål om
turlederkursus i kajak, bestyrelsen beslutter at det giver mulighed for
at arrangere langture med kajakker med op til 5 personer.
Selvredningsøvelse skal aflægges hvert andet år, såfremt man vil ro
alene.
9. Sekretær: Søren spørger til, hvordan det går med hjemmesiden.
Bestyrelsen beslutter, at der afsættes budget dvs ca. 20.000 kr. til det
næste år. Medlemskab når man er under 18 år drøftes, det er under
forældrenes ansvar, hvorfor de også skal være medlem. Kontortid i
sommerferien, vikarer på så vidt muligt.
10.
Husforvalter: Der behandles for borebiller i sommerhuset,
måske også i bådhallen…Det undersøges. Nye armaturer i bådhallen.
Betonen ved indgangen smuldrer, det udbedres.
11.
Materialeforvalter: God akustik i klublokalet efter nyt loft.
Reparation af tag påbegyndes. Container kan evt. opsættes på
Kalkbruddets grund i stedet for i volden, denne løsning undersøges
med Kalkbruddet. Værkstedet ryddes op.
12.
Kalender: Kanindåb lørdag d. 19.8, klubkaproning i år?
13.
Næste møde: dato/ tidspunkt og punkter: torsdag d. 17.8 kl. 18
med smørrebrød.
14.
Eventuelt: Søren oplevet en defekt båd, tjek bådene efter tur.

