Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. november 2015
Viggo er trådt ud af bestyrelsen på grund af sygdom og Agner er trådt ind i
bestyrelsen.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Gennemgang af ”to do liste”: Listen blev gennemgået.
3. Formanden: Æresmedlemmer: Der udprintes en liste over æresmedlemmer
til næste gang. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Status ny båd: Båden bliver leveret i år. Jørgen har besøgt
Grejsdalens værksted og beset båden.
Der er indkøbt en stoleløfter til klublokalet.
4. Kasserer: Rospinning/Kodaafgift: Grethe og Jytte har udarbejdet
spinningsprogram og har afprøvet det med 11 deltagere. De vil gerne tilbyde
rospinning to gang om ugen. Der er enighed om tirsdage fra kl. 10.30 til 11.30
og lørdag formiddag foreløbig på prøve. Disse dage vil der blive lagt beslag på
romaskinerne. Et af vores medlemmer, der har erfaring med spinning, har
tilbudt at hjælpe med. Jytte kontakter ham. Jytte undersøger om romaskinerne
er ledige den 28. november. Det er nødvendigt at indkøbe en mikrofon i
forbindelse med rospinning. Jytte har tilsagn fra bestyrelsen vedrørende
indkøb.
Der skal betales kodaafgift for to kvartaler pris 933 kr. i forbindelse med brug
af musik til rospinning.
Udbetaling fra udviklingspuljen pr. 1/9: Vi har søgt refusion af
kursusudgifter fra udviklingspuljen pr. 1/9. De penge har vi fået og vi har fået
kr. 3.000 til hjælp til reparation af bådebro. Vi har også fået bevilget kr. 6.000
til hjælp til køb af følgebåd, disse penge kommer først til udbetaling, når vi har
købt båden.
Spørgsmål omkring klubbilen: Når medlemmerne benytter
klubbilen betales 50 øre pr. km. pr. person i bilen (min. 3 personer), klubben
betaler brændstof. Det blev besluttet, at registreringsattester på køretøjer skal
arkiveres i forsikringsmappen og at kopier forefindes i bilen.

Kopi af regnskab udleveret og gennemgået.

5. Fonde: Fremlæggelse af LAG og Kongsted Sparekasse fondsansøgninger:
Otto sender fonds ansøgningen vedr. Kongsted Sparekasse til Jørgen.
Otto søger penge fra Trygfonden til følgebåd.
Ansøgningspapirerne vedrørende LAG midler arkiveres i fondsmappe.
6. Otto: Byggeteknisk rapport (gennemlæses inden mødet): Fristen for
indsigelse er 1. december. De reparationer, den byggetekniske rapport peger på
skal udføres, udgør et skønnet samlet beløb på 1.000.000 kr. Det anbefales, at
der over 5 år sættes 250.000 kr. af til de ting, der skal laves, 50.000 kr. pr. år.
Otto udfærdiger en fem års plan til fremlæggelse og godkendelse af kommende
generalforsamling.
Der fandtes ingen væsentlige ting, der skulle repareres ved de elektriske
installationer. Henrik har lovet at tage sig af det, der skal gøres.
Frede er i gang med at udbedre revner i mur og sokkel.
En ny port er bestilt.
Energispareplanen i rapporten findes misvisende, besparelsen ved at udføre de
anbefalede tiltag, vil kun udgøre ca. 3,7%. Vi besluttede at alle pærer, der
udskiftes skal ombyttes med LED pærer.
7. Irene: På baggrund af brand i Odense Roklub: Er vi fuldt forsikrede?:
Spørgsmålet blev debatteret, der er tvivl om hvorvidt forsikringen i forbindelse
med brand udbetaler nyværdien eller genanskaffelsesværdien på beskadigede
både. Jytte tager kontakt til forsikringsselskabet for at få afklaret dette.
8. Svømmeafdelingen ved Ivar: Den 7.11. blev der afholdt mini svømmestævne
i Haslev Svømmehal. Den 6.12. afholdes mini svømmestævne i Vordingborg
Svømmehal. Vi holder ministævne i Faxe Svømmehal i april.
Ivar ønsker aflastning for noget af arbejdet i svømmeafdelingen. Han kan klare
det administrative, men søger aflastning af arbejdet i hallen. På kommende

generalforsamling vil vi opfordre medlemmer til at hjælpe med denne opgave.
Ivar laver en arbejdsbeskrivelse.
Ivar rejste spørgsmålet om punktet ”lukket møde” på dagsordenen var relevant.
Vi blev enige om at stryge punktet på kommende dagsordener.
9. Rochef: Ib Arnoldis forslag om ”Retningslinier til håndtering af
Roklubbens bådmateriel”: Det kopierede materiale blev gennemlæst og det
blev besluttet at det skal benyttes i undervisningen af kommende styrmænd og
roere. Materialet vil blive udleveret til Karl Jørgen, der stadig tager sig af
styrmandsuddannelsen.
Vinterroningen er på plads, der vil komme opslag op om hvem der må deltage i
vinterroning.
Vi har brug for at få uddannet nye instruktører. Annette Boas og Pia har
tilkendegivet, at de gerne vil på kursus.
På forrige møde blev det besluttet, at klubmøder indtil videre er annuleret
grundet manglende tilslutning.
10.Agner Nielsen: Det blev besluttet, at registreringsattester på køretøjer skal
arkiveres i forsikringsmappen og at kopier skal forefindes i bil og trailer.
Skiltene med ”parkering forbudt” foran portene respekteres stadigvæk ikke,
Agner foreslog, at der bliver lavet gul afstribning i asfalten foran portene.
11.Sekretær: Hjertestarter: Det blev besluttet at tilmelde hjertestarteren på
Trygfondens hjemmeside, Hjertestarter.dk , så alle i området vil kunne benytte
den når der er behov. Det kræver, at der udnævnes en kontaktperson. Otto har
sagt ja til opgaven, han vil også sørge for at batteriet bliver udskiftet.
Forslag til folder udarbejdet af Jytte og Lissi: Der er nu fremlagt
et forslag til folder. Der tages stilling til dette på næste møde.
12.Husforvalter: Ansøgning om lån af lokale er imødekommet.
Der tilbydes klubkursus for ældreroerne vedrørende +60 øvelser den 11.
januar.
Klublokalet er optaget til træningssamling den 16. januar ved Ib Arnoldi.

Langtursrummet er ændret til arkiv/depot på grund af pladsmangel.
13.Materialforvalter: Agner og Frede har repareret nedbruddet på kloarken, så
den nu er OK.
Nedløbsrørene trænger til reparation.
Ib er i gang med at reparere singlescullere og inriggere, så de er klar til næste
sæson.
14.Lukket møde: Punktet slettes af dagsordenen fremover.
15.Kalender: Nytårskur for alle medlemmer den 30. december.
16.Næste møde: Onsdag den 20. januar 2016 kl. 18.00.
17.Eventuelt.

