Roklubben Viking
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 15. marts 2017
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Gennemgang af to-do liste: Link til den dynamiske to-do liste
fremsendes.
Listen gennemgås; Næsten klubaften afholdes i september. Ny
følgebåd ankommer i løbet af en uge. Ny hjemmeside drøftes.
3. Formand: Standerhejsning 1. april kl. 13 i klubhuset, og i
sommerhuset 8. april kl. 12. Vi forventer, vi skal på vandet, så husk
alle skal have svømmeprøven i orden.
Jytte søger Kongsted sparekasse til nyt musikanlægget.
Henvendelse fra Faxe kommune vedr ”klubhus” på stranden. Otto
kontakter dem.
Rospinning- udskiftning af display på ergometerne drøftes”. Jørgen
undersøger. Der skal betales codaafgift, hvis musikken ”kommer ud
af højtalerne”. Bestyrelsen beslutter dette.
4. Kasserer: Gennemgang af diverse tilskud . Havnens dag 10. juni
har vi Åbent hus. Transport af både-forsikring drøftes, og vi
beslutter at tegne forsikring gennem DFfR. Gunner har deltaget i
møde på vegne af Roklubben vedr ”De Hvide Dronninger” og
udvidelse af lystbådehavnen. Som forlagt på Generalforsamling
sælges klubbens aktier.
5. Fonde: Veluxfonden har givet 21.000 kr. Vi afventer Seas.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Opdateret liste over svømmeprøver
hænges op på opslagstavlen. 9. maj er sidste dag. Stævne 2. april.

7. Rochef: Børneattester skal huskes på de nye.
Kurser; transporten betales af klubben, dog billigste offentlige
transport eller faktiske udgifter ifm samkørsel.
Instruktøruddannelse; hvem vil af sted??
Instruktions start: beslutter rochefen. Outrigger roning må foregå i
vinter roområdet.
Rodragter; Hvad er en rodragt? T-shirts og tricot til de ældste.
Cykler til træning?- de står nok i sommerhuset.
Klubbil- der arbejdes på forskellige indkøb
Reglement for ungdomsroerne godkendt, og lægges på hjemmesiden.
Ungdomsudvalg: Jytte, Rita, Flemming(forældre) og Gunner.
Sommerprogram er lagt.
Reglement ift overnatning på dagligt rofarvand?
(korttursstyrmand).Oplæg på næste møde.
Klubbens mailadresse skal være mere tilgængelig.
Skolesamarbejde: Samarbejde Hylleholt Skole i ugen 4.-10. juni.
Dispensation for vandtempetatur under 10 grader kan gives af
rochefen til kaproerne, hvis følgende krav er opfyldt; følgebåden
skal være indenfor kort afstand, og roerne skal være iført
hensigtsmæssigt tøj og naturligvis vest.
8. Kajakinstruktør: Klubbilen har kostet 3, 83 kr./kørt km.
9. Sekretær: Betaling for nøglebrik er ikke et depositum. Unge under 18
år i træningssalen indmeldes sammen med ansvarlig voksen, og kun
den voksne får udleveret nøglebrik.
10.
Husforvalter: Nyt loft på 1. sal i næste uge, genbrug af
lamperne. Redningsvestene er kontrolleret. Kommunes hjemmeside
”Foreningsportalen”, forslag om at roklubben opføres på denne.

11.
Materialeforvalter: Kystdirektoratet ønsker yderligere
oplysninger, Otto sørger for dette.
Bådene er ved at blive gjort klar.
12.
Kalender:
13.
Næste møde: dato/ tidspunkt og punkter: 19. april kl.18
Vild med Vand 10. juni planlægning. Reglement ift overnatning på
dagligt rofarvand? (korttursstyrmand). Oplæg på næste møde.
Kontrol af nøglebrikker?? Den gule cykel, udstyr?
14.
Eventuelt:
Den gule træningscykel mangler udstyr…
Kontoret er lukket 12. april.
Indkøb af diverse elartikler.

