Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016
Afbud fra Reinhard Sværke-Jessen
1. Godkendelse af dagsorden: OK
2. Gennemgang af to do liste: Udsat til næste møde.
3. Formanden: Generalforsamling 2016: I samarbejde med den øvrige bestyrelse blev de
praktiske opgaver fordelt. Bestyrelsen mødes kl. 13.00.
Der skal være generalforsamling i DFfR den 12. marts, der er bebudet ændringer i
roreglementet. Jørgen vil muligvis deltage i generalforsamlingen, ellers ringe og spørge til
ændringerne, som også vil blive omtalt på vores generalforsamling.
Reception: I forbindelse med modtagelse af LAG midler vil der blive afholdt
reception samme dag som standerhejsningen.
Standerhejsning: Søndag den 20. marts kl. 13.00.
Standerhejsning i sommerhuset: Lørdag den 2. april kl. 13.00.
LAG’s bestyrelse låner huset den 2. maj og inviteres til besigtigelse af roklubben.
Roklubben er vært for et mindre traktement og Poul Erik Holm har lovet at lave maden.
4. Kasserer: Regnskabet udleveret og debatteret.
5. Fonde: Otto foreslog at vi kunne søge Kongsted Sparekasses Fond og Irene gjorde
opmærksom på ”Puljefonden”, Faxe Kommune. Annette fremsatte ønske om anskaffelse af
en coastalbåd til roklubben, båden er især velegnet til roning i uroligt farvand, som vores.
6. Svømmeafdeling ved Ivar: Der har været afholdt trænermøde, dette forløb tilfredsstillende,
der var dog ingen reaktion på efterlysning af aflastning af svømmeleder.
7. Rochef:
8. Sekretær:
9. Husforvalter: Tilsyn fra Falck har været afholdt.
Præstøroerne har ansøgt om lån af sommerhus og et medlem har ansøgt om
lån af lokale, begge ønsker blev imødekommet.
Forespørgsel fra et medlem vedrørende tilskud til vikingeskibssejlads for
Ældreroerne blev afvist.
Annette fortalte om instruktørkurset, hun har deltaget i, det var OK.

10. Materialforvalter: Hjertestarteren er tilmeldt ”Trygfondens hjertestarter hvor”, den har fået
skiftet batterier og dioder og er hermed klargjort.
Alle redningsvestene er blevet gennemgået.
Der har været service på træningsmaskinerne, service udføres en gang årligt.
De nye skabe til opbevaring er på vej.
Der har været afholdt møde med Faxe Kalk vedrørende lån af areal til forøgelse af
roklubbens parkeringsplads. Vi fik tilsagn om lån mod symbolsk betaling. Faxe Kalk vil
sørge for at slå græsset første gang, som modydelse kan vi tilbyde kalkens ansatte et
introduktionkursus i brug af maskinerne i træningslokalet.
11. Kalender: Generalforsamling 2016 – lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset.
Reception og standerhejsning i klubhuset – søndag den 20. marts kl. 13.00.
Standerhejsning i sommerhuset lørdag den 2. april kl. 13.00.
12. Næste møde: Besluttes ved konstitueringen.
13. Eventuelt.

