Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 15. maj 2013
Afbud fra Annette Boas Thygesen og Reinhard Sværke-Jessen
1. Godkendelse af dagsorden: Kaproningsbåde tilføjelse under punkt 5.
2. Godkendelse af referat – Godkendt uden kommentarer.
2.1 Formanden: Reparation af billard: Rene’ undersøger priser på reparation af
bander og løbegang, bemyndiges til at acceptere tilbud på kr. 5.000,00.
3. Kasserer: OK benzinkort:
- Fonde – Nordea:
- Lag midler
- Forsikringer
- Likviditet.
Det er vedtaget at Roklubben køber benzin og diesel hos OK Benzin.
Kassereren berettede om fondsansøgninger, bl.a. lagmidler, økonomi. Vi
afventer stadig svar fra konsulenten fra Tryg.
4. Svømmeafdelingen ved Ivar: Svømmestævnet i Præstø blev en succes, vil
gentage det til næste år. Godt halvdelen af de aktive roere har nu aflagt
svømmeprøve.
5. Rochef: ”Retningslinier for sikkerhed” Der har været afholdt instruktions
weekend for nye roere. Bestyrelsen debatterede hvorvidt det er muligt at
frigive nybegyndere efter så kort en træning, vi vedtog at undersøge, hvad
andre roklubber gør.
Vi gennemgik ”Retningslinier for sikkerhed” punkt for punkt. Vedr. svømning
vedtog vi at svømmeprøve skal aflægges hvert andet år, men nye roere skal
aflægge prøve. Når unge under 18 år indmeldes, skal forældrene skrive under
på, at den unge kan svømme 300 meter, når det gælder kajak er det 600 meter.
Lissi sørger for at udprinte blanketter.
Tilføjelse: Kaproningsbåde: Bestyrelsen vedtog, at listen over både, der må
benyttes, bliver hængt op i bådhallen.
6. Sekretær: Deadline vedr. punkter til dagsorden.
Hjemmesiden indmeldelse.
Evaluering af jubilæet.
Opfølgning af punkter fra sidst.
Deadline vedr. punkter på dagsorden er mandagen før bestyrelsesmødet, der
sædvanligvis afholdes på onsdage.
Flere, der kommer på kontoret for at indmelde sig i Roklubben, har først
forsøgt at gøre det via klubbens hjemmeside, men har opgivet, da det ikke
tydeligt fremgår, at man skal gå ind under ”roning”. Vil prøve at få justeret

hjemmesiden, så den bliver mere brugervenlig.
Evaluering af jubilæet: Flere har rost arrangementet, måske kunne vi have lavet
nogle flere arbejdsgrupper, så det ikke blev de samme, der var på, både fredag
og lørdag. Vi i bestyrelsen vil gerne takke alle, der har bidraget i forbindelse
med afholdelsen.
7. Husforvalter: Vagtberedskab? – Lån af lokaler:
Vi mangler nogen, der vil påtage sig at indgå i vagtberedskabet. Rene’ har
undersøgt pris, hvis vi vil betale et firma for at rykke ud: 712 kr. pr udrykning.
Foreløbig fortsætter vi med egne vagter, indtil vi har fundet en bedre løsning.
Ansøgninger vedr. lån af lokaler blev gennemgået.
8. Materialforvalter: Alle bådene er efterset, der mangler lidt på kajakker og
trailere. Viggo vil undersøge om der findes nogen, der vil påtage sig at slå
græsset ved sommerhuset.
9. Ungdomsansvarlig: Instruktionskurset for kajakker, dækker kursus 1 og 2.
10. Næste møde: Onsdag den 19. juni 2013 kl. 18.00. (Afbud fra Ivar).
11. Eventuelt: Reinhard bedes kontakte Chr. Damgård vedr. kaproning.

