Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2015
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Gennemgang af to do liste: Vi gennemgik listen, slettede de ting, der er blevet
udført, og tilføjede nye ting til listen.
3. Formanden: Fuldmagt vedr. køb af båd fra Odder: På søndag tager Ib
Brun, Bjørn, Arne Olsen, René og Jørgen til Odder for at prøve båden. Hvis
den er OK, har de fuldmagt til at handle.
Foreningernes dag: Vi besluttede ikke at deltage.
4. Kasserer: Udviklingspuljen: Vi har modtaget 14.243 kr. fra Faxe Kommune
til kurser og både.
Lokale- og medlemstilskud: Der forventes 120.000 kr. i
lokaletilskud og 57.000 kr. i medlemstilskud.
Sommerfest/kanindåb: Festudvalget har holdt møde, der er bestilt
musik, aftalt leje af grill, bliver vejret til det, afholdes festen i telt, plan B: hvis
det er dårligt vejr, afholdes festen i bådhallen. Jørgen er ”tovholder” i
kanindåben:
Bestyrelseskursus: Jørgen undersøger DGI forløb og finder ud af
hvornår kurset tilbydes.
Nyt medlemsopkrævningssystem: Der bliver sendt breve med
information ud til medlemmerne. Søren Midtiby vil være på kontoret onsdag
den 24. juni og onsdag den 1. juli i kontortiden, fra kl. 16.30 til kl. 18.00, for at
vejlede de medlemmer, der måtte ønske det.
5. Otto Krull Jepsen og Irene Rønnow: Fonde: Otto opfordrer klubbens
medlemmer til at tilmelde sig klublivdanmark. – I skal blot gå ind på
www.klublivdanmark.dk for at tilmelde Jer. Her kan I også læse mere om, hvad
det handler om, og hvad I er med til at støtte.
Der er kommet en mail fra Faxe Kommune vedr. energitjek på ejendommen.
Otto, Bjørn og Viggo afventer kontakt.
Vi kan ikke søge LAG midler i denne omgang på grund af evt. køb af
Odderbåd. Otto og Irene arbejder videre med at finde andre fonde.

6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Redegjorde for hvilke roere, der endnu ikke har
taget svømmeprøve. Disse medlemmer vil blive kontaktet af rochefen.
7. Rochef: Det går godt med instruktion og det har fungeret godt med indførelse
af sms informationssystemet. Der har været 80 roere plus kaniner på vandet og
indtil nu er der roet i alt 16.000 km.
8. Agner Nielsen: Vedligeholdelse og rengøring af kajakker: Finder ofte
kajakkerne urene og fulde af sand.
Agner skal have adgang (log ind) til Roseddel. Jørgen vil tage sig af dette.
Der er to nye kajakinstruktører, niveau 3: Carsten Thaulow Pedersen og
Flemming Trier Petersen.
Agner undersøger priser på våddragter.
9. Sekretær: Computer?: Computeren er ”gået i sort”. Agner vil se på den.
10.Husforvalter: Forslag til bedre placering af kajakkerne: Pladsen i bådhallen
er trang, derfor forslag om at bådtraileren kan stå ude i sommerhalvåret, dette
blev vedtaget, blot skal vi have købt en lås til den. Otto indkøber kuglelås.
Bjørn og Erik har installeret ny vandvarmer i sommerhuset og monteret en ny
flagstang.
Græsslåmaskinen er i stykker – Viggo vil kigge på den.
Poul Erik har tilbudt at lakere gulvet i klublokalet igen.
11.Materialforvalter: Tilbud på maling udendørs: Udover tilbuddet på kr.
41.000 uden moms har vi modtaget tilbud på maling af trappe: kr. 7.500,
terrasse: kr. 6.000, gulv: 15.800. Det blev besluttet, at vi accepterer tilbuddet på
udendørs maling på de 41.000 kr. uden moms, altså accept på forbrug af 50.000
kr.
Porten trænger til at blive udskiftet. Agner finder en pris.
12.Lukket møde.
13.Kalender: Kanindåb fredag den 14. august kl. 16.00.
Sommerfest fredag den 14. august kl. 18.30

14.Næste møde: Onsdag den 19. august kl. 18.00.
15.Eventuelt.

