Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 18.januar 2017 kl. 18
Afbud fra Agner
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Gennemgang af to-do liste: Udsat bortset fra vi beslutter at næste
klubaften først skal ligge i marts.
3. Formanden: Planlægge generalforsamling; Opslag vedrørende
Generalforsamlingen d. 23.2 kl. 19. Bestyrelsen har ændret den først
udmeldte dato af hensyn til deltagelse af hele bestyrelsen.
Input til formandens beretning på Generalforsamlingen.
4. Kasserer: Gennemgang af regnskab 2016 (som I har fået tilsendt).
Orientering om jubilæum, deltagerantal og sted er ændret. Foreløbig
er følgende planlagt; Reception fredag d. 20. 4. 2018 eftermiddag, og
festen d. 14. 4. 2018 aften. Musikprogram til rospinning bevilliges.
Service på romaskiner er udført. Orientering vedrørende
Foreningsportalen er fremsendt til bestyrelsen og Søren.
Kig på stillingsbeskrivelserne, udsættes. Årshjul, udsættes.
5. Fonde: Orientering om deltagelse i møde med Veluxfonden. Der er
søgt til en kajakromaskine. Der kan desuden søges til aktiviteter til
”ikke-erhvervsaktive over 60 år”. Musikanlæg? Coastalbåd?
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Julefrokost er afholdt. Opslag
vedrørende aflæggelse af svømmeprøver. Forældre kan søge til
kontingent hos Faxe kommune, link på hjemmesiden.
7. Rochef: Både, der skal kasseres; Udvalg nedsættes med Jørgen som
tovholder, forslag forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Endeligt forslag fremlægges på generalforsamlingen.

Dagligt rofarvand. Bestyrelsen har godkendt nyt dagligt rofarvand
rundt om Fedspidsen, se opslag i bådhal- hjemmesiden skal tilpasses
Forslag til nyt reglement for for outriggerroning over 18 år og
ungdomsroning fremlægges for bestyrelsen, der arbejdes videre med
det.
Forslag vedrørende ny følgebåd og evt. motor fremlægges på
generalforsamlingen.
Forslag om at købe en coastalbåd på generalforsamlingen, så vi har
den til jubilæet i 2018.
Svømmekrav revideres? Der skal fortsat aflægges svømmeprøve
hvert 2. år
8. Kajakinstruktør:
9. Sekretær:
10.
Husforvalter; Status på stormflod.
Sauna til damerne? Der arbejdes videre med forslag om sauna ind i
værkstedet.
Drøftelse af booking system på hjemmesiden. Det besluttes at
systemet gøres aktivt snarest muligt. Klublokale flyttes til
Conventus. Brandtilsyn gennemført. Behov for ekstra rengøring,
opslag ift frivillige.
11.
Materialeforvalter: Renovering af loft i salen(Otto). Tilbud
indhentes.
Opsætning af containeren; Kystdirektoratet behandler sagen, dernæst
skal kommunen godkende den endeligt.
12.
Kalender:
13.
Næste møde: dato/ tidspunkt og punkter: Budgetmøde d. 15.2
kl. 18. Unge under 18 år i træningssalen?
14.
Eventuelt:

