Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. september 2014
Afbud fra Irene Rønnow
1.
2.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse til punkt 6: Singlesculler
Formanden: Evaluering klubaften: Der var enighed i bestyrelsen om, at
det havde været en god begyndelse på de planlagte klubaftenarrangementer.
Det var fortrinsvis repræsentanter fra ældreroerne, der var mødt op, og der
havde været debat om klubbens sikkerhedsregler til søs. Næste klubaften er
onsdag den 1. oktober kl. 19.00. Emne: Hvad gør vi for at tiltrække de unge?
Reinhard er ”tovholder” i klubmødet.

Standerstrygning: Klubhuset: Lørdag den 25. oktober kl. 14.00.
Standerstrygning i sommerhuset: Lørdag den 1. november kl. 14.00.
Foreningernes dag:
Ophavsret: Vedrørende brug af billeder taget fra begivenheder
roklubben deltager i, skal vi huske at spørge fotografen, om vi må benytte billederne
til offentliggørelse i f.eks. dagblade eller lignende.
Dialogmøde 25/9: Jytte deltager.
Hjemmesiden ”Vores puls”: Udsættes til næste gang.
3.

Kasserer: Evaluering yoga: Det betragtes som en succes med stor
tilslutning blandt medlemmerne og det er besluttet, at kurset fortsætter til jul.
For at deltage på yogaholdene, skal man være medlem af roklubben.

Pengene fra Præstø Brand kr. 11.788 er brugt til rygmaskine. Pengene fra Super
Brugsen kr. 3.201 skal bruges til sæder.
Trailer forsikres i Alm. Brand.
Børneattesterne er sendt.
Økonomien er fin.
4.

Otto Krull Jepsen: Fonde: Den singlesculler vi har lejet for 5.000 kr. kan
købes for 30.000 kr. Det blev diskuteret, hvordan vi kunne skaffe midler til
køb, om vi evt. kan blive nødt til at leje båden en sæson mere, inden vi får
samlet pengene sammen.

En ny stolelift koster 70.000 monteret, men der er mulighed for at købe en brugt med

ny rørføring til 50.000 kr. Vi har besluttet at søge fonde til finansiering af lift.
5.

Svømmeafdelingen ved Ivar: Der er ved at være fyldt op på holdene. 29.
november afholdes trænermøde. Ivar vil i samarbejde med Reinhard opdatere
lister i Conventus. Reinhard vil følge op på svømmeprøver til kajak.

6.

Rochef: Rettelse af vinterroreglement: Skifte styrmand: Man må skifte
styrmand på max. ½ meter vand, kystnært. (Føjes til vinterroreglementet.)

Regler for udlån af kajak til privat brug: Kajakreglerne vil komme på
hjemmesiden, når vi er færdige med at udarbejde dem.
Reinhard laver liste over vinterroere og udarbejder et prisoverslag på vores både med
henblik på forsikring.
Der er styr på Næstved Stævnet, Køge har meldt ud, at de deltager.
Reinhard og Irene udarbejder præmiestatistik.
Der vil komme opslag op vedr. oprydning i bådhallen.
7.
8.

Sekretær:
Husforvalter: Sommerhus – diverse forbedringer: Der er lagt ny terrasse
i år og budgettet er brugt. Der er udtrykt ønske om ny terrasse ved flagstang og
udbedring af slæbested. Renovering af sommerhus kommer på næste års
budget.
I forbindelse med fugtskaderne i langtursrummet er der sat ventiler på, så
rummet kan holdes tørt, rørføring er udbedret. Der er indkøbt tagplader til
terrassen ved klublokalet.
Bjørn og Erik Boas Thygesen vil lave toilet ovenpå ved klublokalet, døren er
bestilt.

9.

Materialforvalter: Gulv og loft i klublokale: Poul Erik har tilbudt at lakere
gulvet i klublokalet, pris 2.000 kr. Et nyt gulv som det vi har i træningssalen
vil koste 20.000 kr. for 112 kvadratmeter. Vi besluttede at gulvet skal lakeres.
Pris for støjdæmpende loft (138 kvadratmeter) er 13.880 kr. Det blev besluttet
at vente med loftet til næste år, hvor prisforslaget så kan komme med på
budgettet.

Den store ovn?: En ny selvrensende ovn koster omkring 5.000 kr.
Vi diskuterede om vi skulle erstatte ovnen i kælderen med en ny ovn, vi kunne have
plads til ovenpå. Vi besluttede at indhente mere oplysning.

Redningsveste, brug af skridtrem, procedure: På baggrund af
nye oplysninger vedtog vi, at skridtremmen ikke må afmonteres af redningsvestene.
Desuden skal roerne inden roturen afprøve og tilpasse den vest, de vil have med i
båden. Annette laver et skilt til information vedr. dette.
Viggo foreslog at vi anskaffer skabe til redningsveste, det blev besluttet, at Viggo
sørger for dette.
Billardbordet er efterset og repareret, der er kommet nyt klæde på og nye bander.
Bordet må ikke flyttes, da det nu er justeret og står korrekt.
10.
11.

Lukket møde:
Kalender: Klubaften onsdag den 1. oktober kl. 19.00 i
klubhuset.
Standerstrygning i klubhuset lørdag den 25. oktober kl. 14.00
Standerstrygning i sommerhuset lørdag den 1. november kl.
14.00.

12.

Næste møde: Onsdag den 22. oktober kl. 18.00.

13.

Evt.

