Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. onsdag d.16.3.2016
Afbud fra Irene Rønnow
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Gennemgang af to-do liste: Listen gennemgås, Annette og Agner
retter den til og sender linket til resten af bestyrelsen.
3. Formanden: Faxe kommunes Mesterskabspriser overrakt til Aske
med træner Ib, og til René, Jørgen og Reinhardt med træner Bjørn.
Næstved Roklub har foreslået en fælles annonce i Sjællandske om
Åbent Hus d. 9.april. Standerhejsning og reception drøftes, og
sommerreglementet træder i kraft, - Bestyrelsen fastholder, at der
fortsat roes med redningsveste frem til 15.april pga den lave
vandtemperatur.
4. Kasserer: Der er søgt om lokaletilskud. Der er udarbejdet ny
telefonliste, og nyt reglement for brug af træningslokalet.
Forsikringer er gennemgået. Falck vejhjælp til trailere og klubbil er
afmeldt. Der er indgået ny aftale med fast pris med Seas-nve. Diverse
forslag bla vedr alarmen, og nedsættelse af ejendomsskatter på
sommerhuset arbejdes der på. Fornyelse af lejekontrakt ift klubhuset
undersøges. Hjertestarterkursus?, Annette undersøger. Jytte kontakter
DGI, så de kan komme før sommer og præsentere de kursustilbud, de
har til foreningsbestyrelser. Vi aftaler at anvende hængemapperne i
skuffen som ”postkasser” til hinanden.
5. Fonde: Seas-nve og Trygfonden er ansøgt om ny følgebåd.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar. Ikke noget nyt ift hjælper.
Svømmestævne d.10.april i Faxe

7. Rochef: Deltager i møde med ældreroerne 18.marts
8. Sekretær: Vi har fået invitation fra Vordingborg Roklub om
foredrag, omdeles, og hænges op. Kontoret er lukket onsdag før
påske, det kommer på hjemmesiden og opslag på døren.
9. Husforvalter: Kan vi samle medlemssystemet Conventus og
nøglesystemet? Jytte undersøger. Der søges § 79 midler i Faxe
kommune til aktiviteter for ældreroerne. Der spørges til roklubbens
politik om, at kajakroerne skal være frigivet som inrigroere først. Vi
drøfter bla medlemstilgang, fortsat uddannelse af kajakinstruktører
og kontingent. Agner og Gunner tilbyder at udarbejde forslag til ny
politik, og sender det rundt til Bestyrelsen til
kommentering/godkendelse. Fremover skal brændstof købes på Ok
tanken.
10.
Materialeforvalter: Huset skal males udvendigt. Bemyndigelse
til at indgå aftale med Faxe kalkbrud gives.
11.
Kalender: 20.april kl. 18
12.
Næste møde: Stillingsbeskrivelserne skal gennemgås.
Indhentelse af Børneattest.
13.
Eventuelt: Speedcoach/GPS – vi har to til brug ved kaproning.
Der er behov for én mere, pris 4000 kr. Bevilliges. Borde og bænke
til terrassen bevilliges.

