Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 14.juni 2018
Afbud fra: Uffe
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Gennemgang af to-do liste: Gennemgået og opdateret
Etablering af containerplads er tilendebragt. Vi er ved at indhente
tilbud på resten af projektet.
Det konstateres at der fortsat kommer personer i klubben og træner
uden at være medlem. Prøvetimer skal være aftalt med
kontoret/bestyrelsen forlods. Hvis man som medlem lukker nogen
ind til træning mister man selv retten til adgang.
Bemærk at man jfr. klubbens vedtægter skal være medlem af klubben
for at benytte vores lokaler – også under et evt. prøvemedlemsskab.
Systemet ”Rokort” er indkøbt og næsten klart til ibrugtagning.
Afløser roseddel.
Ny hjemmeside i samarbejde med DGI: Pågår
Nye hejs til både i bådehallen - pågår
System til fastgørelse af ramper ved gl.havn etableres.

2. Formanden:
Havnens Dag / Vild med Vand afholdet den 9.Juni 2018 God
deltagelse fra besøgende på havnen og en del meget interesserede
kiggede forbi vores klub.
Stor tak til alle medhjælpende hænder. Uden jeres hjælp var dagen
ikke blevet den samme. Klubben deltager også til næste år.
Der blev i alt udleveret 20 træningstrøjer til medhjælpere.
Faxe Kommune har udarbejdet en helhedsplan, der også omfatter
klubbens arealer. Der er nedsat en arbejdsgruppe der går i dialog med
kommunen. I denne kontakt medtages dialog om fornyelse af vores
lejekontrakt.
Klubben er godt i gang med at se på / etablere forhold således at vi er
på højkant med den nye persondataforordning.
3. Kasserer:
Nyt nøglesystem med integration til Conventus er indkøbt. Overgang
til nyt system er i gang. Fra mandag den 25. juni ophører den gamle
nøgle med at fungere.
Efterskolen Waldemarsbo har rettet henvendelse om medlemskab for
et antal unge. Skolen stiller med kvalificeret underviser og
undervisningen kommer til at foregå i dagtimerne uden for klubbens
nuværende faste aktiviteter.
Bestyrelsen er umiddelbart positive i forhold til henvendelsen.
Der har været en del forvirring blandt passive medlemmers brugen af

og adgang til klubben. For en god ordens skyld understreges det, at
passive medlemmer ikke har adgang til klubbens lokaler.
Vi har fået lokaletilskud og aktivitetstimetalstilskud fra Faxe
kommunen til vores drift.
Jubilæumsgaven fra Faxe Kommune er anvendt til indkøb af nye
terrassemøbler i klubben.
Vi har fået tilskud fra Brugsen på i alt 29.300,- Som et kuriosum,
svarer dette til et benzin/dieselsalg på godt 500.000 støtteliter.
Det er besluttet at vi skifter leverandør af el og gas til Brugsen.
4. Fonde:
Fonde er søgt til nyt ro-ergometer og ny motionscykel.
Bevilget 12.500 Fonden Præstø Brand
5. Svømmeafdelingen ved Ivar:.
Der er p.t. frigivne roere der ikke har en gyldig svømmeprøve. Det
understreges, at det jfr. klubbens reglement ikke er tilladt at gå på
vandet uden gyldig svømmeprøve. 300 meter for inrigger / 600 for
kajak. Der er skrevet til alle berørte for afklaring.
6. Rochef:
Undervisning og informationsmateriale om coastalbåde udarbejdet af
DFfR gennemgået. Det anbefales brugere af coastalbåde, at læse
pjecen fra DFfR. Gældende roregler for inrigger gælder tilsvarende
for coastalbåde. Ønskes coastal båden anvendt i hårdt vejr, aftales
dette forud med rochef/formand. Coastal båden må indtil videre ikke

anvendes i vinterrovejr.
7. Kajakinstruktør:
Kajakkursus afholdt. 10 glade kajakroere er godt på vej
8. Sekretær:
Ny korttursstyrmandsliste udarbejdet. Ophængt på opslagstavle.
9. Husforvalter:
Timer er indkøbt til kaffemaskine. Virker efter hensigten. Der er
vejledning på væg bag kaffemaskine.
w
Kanindåb er planlagt til søndag den 26. august 2018 kl. 13.00.
Nyt (eksisterende) køleskab til kolde vand installeres.
Mulighed for etablering af strøm i sommerhuset diskuteret. Tanken
er at anvende en solcelle/batteridrevet løsning. Der kigges dybere i
forskellige løsningsforslag.
Der er problemer med vores kapacitet i vores skraldespande, da en
del ekstra skrald fra stranden finder vej hertil. Det er umiddelbart en
stor fordel, ikke at have skraldet på stranden, men giver problemer
for os. Vi tager dialogen med kommunen.
Det undersøges hvad det vil koste at etablere den eksisterende
gulvvarme i ergometerhallen.

10.
Materialeforvalter:
.
Edon Sculleren Liv er helt sejlklar igen.
Ny spinningcykel efterses af modest
Det undersøges om der er afsendt nye remme til coastal båd.
11.
Kalender:
Se datoer for aktiviteter for oven i referatet
12.

Næste møde: Torsdag den 2.august 2018 kl. 18.00

13.

Eventuelt:

