Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 16.maj 2018
Afbud fra: Uffe og Otto
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Gennemgang af to-do liste: Gennemgået og opdateret
Etablering af containerplads er tilendebragt. Bookning kan ske via
hjemmeside som udvidet medlemskab. Forudsætning er aktivt
medlemskab af roklubben.
Rutinemæssig medlemskontrol pågår fortsat.
Systemet ”Rokort” er indkøbt og næsten klart til ibrugtagning.
Afløser roseddel.
Fonde er søgt til nyt ro-ergometer og ny motionscykel.
Nyt tag over træningshal og båd hal etableret.
Service bestilt til ergometre (igen-igen).
Ny hjemmeside i samarbejde med DGI: Pågår
Nye hejs til både i bådehallen - pågår

Evaluering af jubilæumsfest / reception
To gode arrangementer afholdt i festligt lag. Vi takker alle
fremmødte for den gode stemning.
Crosstrainer gennemgås/serviceres for optimal effekt/anvendelse.
Brugsvejledning udarbejdes.
Coastalbåden må ikke anvendes til langtur, men er alene tiltænkt
roning i dagligt rovand.
Reservation af både aftales forlods med rochef og/eller formand.
2. Formanden:
Havnens Dag / Vild med Vand 9.Juni 2018 Roklubben deltager
Opslag ophængt i roklubben hvor man kan tilkendegive om man kan
hjælpe på dagen. Vi håber på mange varme hænder
Det opfordres på det stærkeste, at ”gamle” er særligt opmærksomme
på, at give en hjælpende hånd i forbindelse med modtagelse af nye
roerere/roaftener.

3. Kasserer:
Nyt nøglesystem med integration til Conventus er indkøbt. Overgang
til nyt system er planlagt i samme weekend som Havnens dag den
9.Juni 2018.
Brugerintroduktion aftalt. Implementeres over 14 dage fra 9.juni
2018. Fra mandag den 25. juni ophører den gamle nøgle med at

fungere.
Ønske fra medlem om anskaffelse af kettlebells. Det vurderes at der i
styrketræningsområdet ikke er plads til anvendelse af vægtene. De
må ikke anvendes på selve trægulvet.
4. Fonde:
Ref To-do liste
5. Svømmeafdelingen ved Ivar:.
Sidste chance for afholdelse af svømmeprøve under Vikings regi er
afholdt den 24.april 2018. Svømmeafdelingen starter op igen den
4.september 2018.
Der er p.t. frigivne roere der ikke har en gyldig svømmeprøve. Det
understreges, at det jfr. klubbens reglement ikke er tilladt at gå på
vandet uden gyldig svømmeprøve. 300 meter for inrigger / 600 for
kajak.
6. Rochef:
7. Kajakinstruktør:
Kajakkursus afholdes 2.-3. juni 2018
8. Sekretær:
Brevpapir oplæg er udarbejdet.
Møde i ungeafdelingen er afholdt den 22.3.2018 kl. 19.00 i
Klubhuset. Plan for sommeren udarbejdet.
Henrik Wettlaufer er godkendt som instruktør efter endt uddannelse
(Ungdomstræner 1 /A+B)

9. Husforvalter:
Timer er indkøbt til kaffemaskine.
Kanindåb er planlagt til søndag den 26. august 2018 kl 13.00
Marksten bestil til placering hvor parkering er uønsket.
10.
.

Materialeforvalter:

11.
Kalender:
Se datoer for aktiviteter for oven i referatet
12.

Næste møde: Torsdag den 14.juni 2018 kl. 18.00

13.

Eventuelt:

