Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 14.juni 2016 kl. 18
Afbud fra Gunner
1. Godkendelse af dagsorden: ok
2. Gennemgang af to-do liste: ”Nøglemappe” sættes på kontoret.
Årshjul: videoer fra DGIs hjemmeside ”under uddannelse” anbefales.
3. Formanden: Henvendelse fra forældre drøftes. Kontakter forældrene,
og svaret til dem bliver, at både der bruges skal ligge tilgængelige.
Drøfter en blivende løsning omkring bådehallen med Arne Olsen,
sammen med de implicerede. Løsningen fremlægges i bestyrelsen.
Den nye båd ser ud til at leve op til forventningerne
Næstved kano og kajakklub på besøg på søndag. Skt. Hans aften og
fakkelroning? Formanden spørger Bjørn vedr tidspunkt og lign, og
Irene laver opslag til opslagstavlen.
4. Kasserer: Stillingsbeskrivelser, oplæg fra Jytte og Helle udleveres og
gennemgås. Otto er ansvarlig for hjemmesiden sammen med Søren.
Opgaver der mangler tilføjes fx udvendig husforvalter, statistikker,
klubbil og trailer, værkstedet. Færdiggøres på næste møde.
Arbejde stadig med nøglebrik og Conventus. Opsigelse af
fastnettelefon drøftes- kan vi undvære en telefon? pris?
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6.

7.
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Forlængelse af lejekontrakten i 20 år, kontakt til Faxe kommune.
Gælder det også området bag klubhuset, hvor containerne skal
opsættes?? . KOL patienter fra Faxe Sundhedscenter har trænet her
x1 mdr. torsdage eftermiddag. Bestyrelsen anbefaler, de fortsætter til
næste år.
Den store trailer er beskadiget, Jytte anmelder skaden
Klubbilen kan reserveres i forbindelse med roarrangementer, stævner
og lign.
Klubbens 75 års jubilæum april 2018?.
Økonomien følger budget.
Fonde: Vi kan forvente at få LAKmidler udbetalt sidst på året.
Undersøgt forskellige hjemmesidemuligheder.
Svømmeafdelingen ved Ivar: Der holdes sommerpause. Trænermøde
i august. Genvalgt i Faxe Hallens bestyrelse. Der tilbydes aflæggelse
af svømmeprøve i åbent vand.
Kontitueret Rochef: I forbindelse med langture skal reglementet fra
DFFR følges. En langtur er en tur udenfor dagligt rofarvand, uanset
varighed. Undtagelse er, hvis man besøger en anden roklub, og der er
en lokal kortturs styrmand i båden, så er det den pågældende klubs
kortturs reglement, der følges. Reglerne er ikke nye, og bestyrelsen
ønsker at reglerne følges, da bestyrelsen ellers kan retsforfølges og
forsikringen ikke dækker. ”Præstø-ulykken” er årsagen til denne
tydeliggørelse.
Sekretær: Korrekturlæsning og rettelser på hjemmesiden pågår.
Referatet godkendes på mødet.
Husforvalter: Havedøren i træningssalen er midlertidigt repareret.
Slamsugning x 2. Gelænder opsættes ved trappe. Er tovholder ift
sommerhus. Status ift roinstruktion oplyses.

10.
Materialeforvalter: Der skal bruges lille kørekort til klubbil plus
trailer. Roprogram opsat på opslagstavlen. De fremlagte ture er
godkendt af konst. Rochef under forudsætning af, at alle regler
følges. Midlertidig container opsættes ifm ombygning af værkstedet.
Udgiften hertil afholdes af Teltholderforeningen. Der sprøjtes for
alger. GIGbåd Hugin sættes ovenpå Rollo.
11.
Kalender: Skt Hans arrangement. Evt sommerfest drøftes med
ældreroerne.
12.
Næste møde: dato/ tidspunkt og punkter: Onsdag d. 17.8 kl. 18.
Stillingsbeskrivelser, 75 års jubilæum,
13.
Eventuelt: Kajakinstruktion (Agner) skal på dagsordnen hver
gang. Streamner med logo til klubbil og trailerne bestilles(Jytte og
Ivar). Faxe kommunes personaleforening har lånt klubhuset, hvilket
de var glade for.
God sommer.

