Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013
Afbud fra René Rosenørn.
Søren Midtiby og Jørgen Zangenberg vil informere om brug af
facebook: ”Selvstændig gruppe”, der for nogen tid siden blev oprettet på
facebook er nu åben. De muligheder der er ved brug af facebook lever ikke
helt op til roernes behov for at kunne kommunikere vedrørende aftaler om
roning. Søren anbefalede et system ”Rokort”, hvor man benytter sin
emailadresse + et login, det er et system, der benyttes i flere roklubber. Vi
vedtog at oprette en gratis testkonto, prisen på systemet er ellers 149,00 kr.
pr. måned. Jørgen Zangenberg opretter rokort i testudgave.
1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse 2.1: Standerstrygning.
2. Godkendelse af referat: Under punkt 3, lagmidler slettes: Grethe, Jørgen
Sølund bestiller nye maskiner……. (sekretæren undskylder
misforståelsen).
2.1 Formanden: Standerstrygning sommerhuset: Lørdag den 19/10 kl. 14.00
Standerstrygning klubhuset: Lørdag den 26/10 kl. 15.00.
3. Kasserer: Opstilling af maskiner i fitnessrummet – rækkefølge – nye
bliver leveret i uge 43 eller den 21. oktober kl. 9.00. Salg eller fjernelse
af gamle maskiner. Førstehjælpskurset – bliver sikkert en weekend i
november. Alm. Brand. Ny lejekontrakt. Regnskabssystemet (Irene og
Reinhard) Fondsnyt?
De nye maskiner bliver leveret 21. oktober. I den forbindelse har Irene
foretaget opmåling af lokalet, hvor de skal placeres – vil stå for, evt. i
samarbejde med andre, at udarbejde en plan over placeringen, der så vil
blive sendt ud til godkendelse. Reinhard vil kontakte en skrothandler og
stå for fjernelse af de gamle maskiner. Førstehjælpskurset: Bliver et
lukket kursus for svømmere og instruktører, bestyrelsen beslutter, hvem der
kan deltage.
Forsikringer: Enighed i bestyrelsen om at skifte selskab. Ny
lejekontrakt: Irene rykker kommunen. Regnskabssystemet: Arbejder på
det. Fondsnyt: Der er ansøgninger ude, men endnu ingen svar.
Der vil blive indkøbt to nye bøger om kajakroning til
hjælpeinstruktørerne.
4. Svømmeafdelingen ved Ivar: Den nye svømmesæson er kommet godt i
gang. Fire drenge deltager i DGI’s svømmestævne i Haslev.
5. Rochef: Evaluering af kajakkursus og kanindåb. Inrigger, 2’er+
styrmand, singlesculler. Fonde. Sikkerhed. Medinstruktør til
rospinning. Langtursstyrmandskursus. Styrmandsprøver?
Venskabskaproning. Strategimøde nyt? Der var 12 tilmeldte til

kajakkurset, der på grund af vindforholdene fandt sted på Fed, stor
tilfredshed med såvel instruktør som hjælpeinstruktører. Bestyrelsen
fastholder, at man skal være frigivet roer og have roet 20 km. i kajak, før
man kan blive frigivet kajakroer. Kanindåben forløb fint, stort fremmøde
og godt humør blandt deltagere og gæster. Inrigger og singlesculler:
Reinhard og Jørgen afprøver inrigger i Stubbekøbing (model fra
Grejsdalen). Har fået pris på singlesculler 85 – 90 kg.: Kr. 65.000 med årer,
3 måneders leveringstid. Fonde: Arbejder videre med at søge fonde.
Sikkerhed: Udsat til næste møde. Rospinning: Vil via hjemmesiden
forsøge at finde en person, der er interesseret i at instruere i rospinning,
vedkommende vil blive tilbudt kursus. Langtursstyrmandskursus: 17
tilmeldte. Styrmandsprøver: Reinhard sørger for, at prøverne bliver
afholdt. Venskabskaproning: Viking deltager i venskabskaproningen i
Vordingborg. På grund af sammenfald af datoen aflyses deltagelse i
kaproningen i Næstved. Strategimøde: Reinhard udarbejder forslag,
deadline for rundsending 26/9. Ellers: 122 personer på vandet, der er roet
26.000 km.
6. Sekretær: Opfølgning af punkter fra sidst: (Jørgen Zangenberg: Alarm.
Sæder og skinner, rampe, plader på udhæng, vejrstation,
medlemsbeviser). Vedrørende alarmen har Jørgen søgt oplysninger i et
privat firma, vil følge op på dette. Sæder og skinner er bestilt. Rampe:
Bjørn vil lave en metaltrappe i stedet for en rampe. Plader på udhæng:
Der vil komme opslag op om deltagelse i arbejdsweekend. Jørgen
undersøger markedet vedr. vejrstation. Medlemsbeviser: Sekretæren viste
eksemplar af medlemsbevis. René har også arbejdet på at finde eksemplar,
det ser vi på næste ved næste møde.
7. Husforvalter: Ansøgninger om reservation af klublokale. Forslag til
husorden for lån af klublokaler. Planlægning af venskabskaproninger i
Vordingborg og Næstved. Dato, tilmelding, kørsel mm? Lokalet er
reserveret til en del klubarrangementer i løbet af efteråret og vinteren.
Ansøgninger om lån til private formål blev behandlet. Anettes forslag til
husorden for lån af klublokaler blev vedtaget. Venskabskaproning: Se
ovenfor.
8. Materialforvalter: Nedsat kontingent for juniorer på eksempelvis
efterskole: Forslaget er under overvejelse, såfremt bestyrelsen accepterer
det, skal det vedtages på generalforsamlingen.
9. Ungdomsansvarlig: Afbud.
10. Næste møde: Onsdag den 23. oktober 2013 – kl. 18.00.
11. Lukket møde.
12. Eventuelt.

