Roklubben Viking
Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den16. april 2015
Søren Midtiby er inviteret til at deltage i mødet vedr. opkrævning af kontingent
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Søren Midtiby: Kontingentopkrævning.
Nogle medlemmer fra svømmeafdelingen har udtrykt interesse for
automatisk træk på dankort. Hvis vi indfører denne betalingsform, vil det
være hensigtsmæssigt at det kommer til at gælde for alle medlemmer.
Der vil sandsynligvis være nogle, der ikke ønsker denne betalingsform,
men så vil det være muligt, at lave en tilfredsstillende ordning for dem.
Søren og Jytte arbejder videre med betalingssystemet.
Der er tilbudt kursus vedrørende Conventus, Søren deltager.
Vedrørende hjemmesiden, har Pia tilbudt sin hjælp. Otto og Søren
samarbejder.
3. Gennemgang af to do liste: Listen gennemgået og korrigeret.
4. Formanden: Jørgen kontakter igen Grejsdalen vedr. nyt om inrigger.
Jørgen orienterede om Klubliv, dk DGI. Vi besluttede at melde os ind.
Jytte og Jørgen sørger for dette.

5. Kasserer: Opfølgning på punkter fra sidste klubaften.
Regler for kajak langtur: Regler for kajaklangtur
omformuleres, Agner.
Redningsveste: En vest til hver roer?:
For at spare tid og gøre det lettere at iføre sig redningsvest
Vil der blive sat numre på vestene. Viggo spørger Jørgen
Sølund, om han vil hjælpe.
Sommerfest: Alle var enige om, at det er en god ide med en
Sommerfest, der skal laves et festudvalg, Jytte har lovet at
være tovholder.
Sommerhuset: Bestyrelsen er opfordret til at arrangere
flere ture til sommerhuset: Reinhard har lovet at være
behjælpelig med at arrangere søndagsture og at finde
langtursstyrmænd.

Jytte efterlyste respons på mails sendt til bestyrelsen, dette blev taget til
efterretning.
Evaluering af deltagelse i Faxe Kommunes kursus: Et emne havde været
fastholdelse af medlemmer og et forslag var at spørge de frafaldne nye
roere, hvad der i forløbet havde været godt eller skidt.
Der er givet tilladelse til indkøb af vandvarmer til sommerhuset.
6. Otto Krull Jepsen: Fonde: Irene og Otto samarbejder om at søge
relevante fonde.
7. Svømmeafdelingen ved Ivar: Der var 80 deltagere til svømmestævne
i Svømmehallen i Faxe og der er interesse for nyt stævne til næste år.
Den 28. april er det sidste frist for aflæggelse af svømmeprøve i
klubbens regi. Prøven gælder for det år den er aflagt plus det næste år.

8. Rochef: Annoncering af instruktion.
Instruktionen starter Søndag den 17. maj kl. 9.00. Der er også instruktion
om onsdagen kl. 18.00. Der udarbejdes en vagtplan.
Dato for styrmandsuddannelse til Præstø:
I forbindelse med udvidet rofarvand, skal der afholdes ekstra
styrmandsuddannelse. Reinhard aftaler tid med formanden for
Præstø Roklub.
Inddragelse af flere til roning, herunder annoncering af
fællesroning onsdag og søndag:
Hjemmeside – info.
Reinhard har undersøgt Kano- og Kajak forbundets regler for kajak
sikkerhed og om der kræves årlige kæntringsøvelser. Der er ingen faste
regler ud over, at det enkelte medlem har pligt til at vedligeholde
redningsøvelser hvert år. Det er op til den enkelte klub at fastsætte
regler.
Jytte vil undersøge priser på trøjer/bluser med roklubbens logo.
Agner er interesseret i, at der bliver indkøbt en slibemaskine til værktøj.
Det blev aftalt, at der kunne indkøbes maskine til kr. 3.000. Agner
indhenter viden hos Arne Olsen vedrørende type.

Endvidere ønskes indkøb af 7 stk. pagajsikring. Det blev aftalt, at afprøve
et sæt før køb af resterende.
9. Sekretær: Organisering af langture for interesserede deltagere: Det
er langtursstyrmændene, der kan sammensætte hold til langture.
10. Husforvalter: Falck abonnement på bådtrailere:
Der er indhentet tilbud med 7% rabat hos Falck.
Plan for roning til standerhejsning og -strygning:
Der var flere roere, som gerne ville have roet til
Sommerhuset til standerhejsning, der var opslag op
vedr. frokosten, men ikke roturen. Dette vil blive ændret
til næste gang, da vil der komme opslag op, så man kan
skrive sig på, hvis man vil ro.
Opdatering af hjemmesiden.
11. Materialforvalter: Der vil komme numre på vestene.
Træbænken i saunaen er repareret.
Heimdal, Thor og Brage er repareret.
Der skal afholdes møde for bådordnere i starten af
maj måned. Viggo laver liste over hvem, der ordner
både.
12. Lukket møde.
13. Kalender: Klubmøde onsdag den 6. maj kl. 19.00. Det sidste møde i
denne sæson.

14. Næste møde: Onsdag den 20. maj kl. 18.00.
15. Eventuelt.

