Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 14. sept. 2017
Afbud fra Annette
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Gennemgang af to-do liste: Gennemgang
3. Formanden: Standerstrygning lørdag d. 28.oktober kl. 14 i
klubben, søndag d. 22. oktober kl. 13 i sommerhuset. Klubaften
d. 4.oktober, emne; Historie og jubilæum, tovholdere Jørgen Ø
og Jytte. Nye romaskiner og placering af disse; placeringen er
lavet ud fra, at der kan være plads til 3 mere og kajakergometret
skal trækkes lidt ud. Afmærkning til ergometrene besluttes.
Standardopstillingen bedes respekteret. Afvikling af de gamle
ergometre? Vi beslutter, at donere dem til institutioner i Faxe
kommune, Gunner er ansvarlig. Opstart af rospinning tirsdag d.
24. oktober, opslag snarest med tid og lign. Rokort: Jørgen
arbejde videre med samlet løsning ift rokort, medlemssystem og
hjemmeside, spørgsmål omkring nøglekort.
4. Kasserer: Artikel fra Ronyt vedr forsikring ifm anvendelse af
lifte, kraner og hejseværk. Tilbud fra ”first” vedrørende alle
vores forsikringer gennemgås, det viser en besparelse på ca.
15.000 kr. Vi har flere spørgsmål- Jytte og Otto er ansvarlige.
Sauna til kvinderne med indgang fra omklædningsrummet og
ind i værkstedet, Otto er ansvarlig for at indhente tilbud.
Økonomien er fin 

5. Fonde: Musikanlæg, vi får besked vedrørende ansøgning1.okt fra
Kongsted Sparekasse. Seas (dobbelt kajak) svar ultimo
september. Generalforsamlingen besluttede at sælge aktierne,
hvilket gav 55.000 kr., til indkøb af coastalbåd.
Diverse fonde søges desuden: Velux fonden og Lions Haslev.
Tuborg Fonden giver udelukkende til holdsport.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Ny svømmeleder; forslag til ny
struktur, fordi Ivar ønsker at stoppe som svømmeleder. Nye
emner søges.
7. Rochef: Indkøb af coastalbåd i Sverige drøftes. Revidering af
stillingsbeskrivelserne gennemgås, renskrives og fremlægges på
næste møde. Rettelser i roreglementet gennemgås og vedtages og
Gunner giver besked til Søren. Revidering af kajakreglementet
gennemgås og drøftes. Agner indarbejder yderligere oplysninger,
og nyt renskrevet reglement sættes på dagsorden til næste møde.
8. Kajakinstruktør: Kajakkursus og aflysning fremover.
9. Sekretær: Unge i træningssalen- Forslag om ”tro og love
erklæring”som forældrene kan underskrive, Jørgen undersøger.
10.
Husforvalter: Indkøb af 2 whiteboardtavler til bådshallen.
( 240x120 til kr. 1725,- pr. stk), i stedet for de nuværende
opslagstavler. Agner undersøger alternativer.
11.
Materialeforvalter: Vedligeholdelse af bådvogne. Ny
crossmaskine. Udskiftning af del af taget kommer til at foregå i
år. Container-projektet går efter planen. Byggeudvalg nedsættes.
12.
Kalender:

13.
Næste møde: dato/ tidspunkt og punkter: Bestyrelsesmøde d.
25. oktober kl. 18. Kajakreglement. Generalforsamling.
Standerhejsning næste år ?
14.
Eventuelt:

