Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. september 2015
Afbud fra Viggo, Otto, Reinhard og Irene.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang af ”to do liste”: Listen gennemgået.
3. Formanden: Følgebåd: Følgebåd kr. 6.000,00 – kr. 15.000,00 købes i samråd
med Ib Arnoldi.
Standerstrygning: 31. oktober kl. 14.00 i klubhuset,
standerstrygning i sommerhuset 17. oktober kl. 14.00. Hvis vejret tillader, er
der mulighed for at ro dertil, afgang kl. 9.00, frokost i sommerhuset kl. 12,
standerstrygning kl. 13.30. Besked til Bodil og Lisbeth.
4. Kasserer: Dialogmøde – deltagelse?
Temamøde – forsikring – deltagelse?: Frivillige og foreninger
kan deltage.
Mobilpay/Swipp: Forslag om mobiltelefon på kontoret med tilbud
om betaling via mobilpay eller Swipp.
Penge fra OK Benzin: Ca. 18.000 kr.
Hjemmeside webinar v/Agner og Jytte: Vil gerne investere i ny
hjemmeside, anslået pris kr. 20.000. Hjemmesiden skal være let tilgængelig
som f.eks. ”1-2-3 hjemmeside” . Projekt til næste år.
KOL genoptræningshold er startet op, træner hos os tre gange: 22. oktober, 26.
november og den 17. december fra kl. 8.00 til 9.30. Holdet vil gerne træne
sammen med klubbens medlemmer. Betaling for kurset er aftalt.
Der søges penge fra udviklingspuljen til køb af følgebåd, reparation af
bådebro, vippeport og kurser til svømning.
5. Fonde: Penge fra OK den 21. september.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Holdene er godt booket. Der er etableret
Aquamix i stedet for Zumba. Førstehjælp og livredning gik godt.
7. Rochef: Roseddel: Instruktørerne skal give besked til Ivar, når roere frigives.
Iver skriver ind i roseddel.

8. Agner Nielsen: Bådebroen er snart færdig. Det er Agner, Bjørn, Peter og Poul
Erik, der reparerer den.
9. Sekretær: Sletning af nøglebrikker: De personer, der ikke har tilmeldt sig
som medlemmer, har fået slettet deres nøglebrikker. Listen udleveret til
gennemsyn i bestyrelsen.
10.Husforvalter: Referat fra møde med Anne Karina fra DFfR efter
kæntringsøvelsen: Anne Karina har lovet at sende referatet. Der var 30 roere
tilstede ved introduktionen og 15 der gennemførte øvelsen og kom op i båden.
60+ træningsprogrammet er lagt på hjemmesiden. Der er lagt film om
kæntringsøvelse på DFfR’s hjemmeside.
Forslag til klubaften: Styrmandsopgaver.
Kloak: Der har vist sig problemer, idet kloarken muligvis er faldet sammen
(udenfor huset).
Oprydning af opslagstavler og det lukkede skab.
Nøgleordning for bestyrelsesmedlemmer. Der købes nye A og B nøgler.
11.Materialforvalter: Udendørs maling udskudt til næste år.
12.Lukket møde:
13.Kalender: Klubmøde onsdag den 7. oktober kl. 10.00
Standerstrygning i Sommerhuset: Lørdag den 17. oktober
Standerstrygning i klubhuset: Lørdag den 31. oktober.

14.Næste møde: Onsdag den 14. oktober kl. 18.00.
15.Eventuelt.

