Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. marts 2015
Afbud fra Agner Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden: Medlemskontrol udgår under punkt 8, flyttes til punkt 3.
2. Formanden:
Der er kommet nye doping bruchurer 2015.
Vi afholder standerhejsning i klubhuset lørdag den 28. marts kl. 14.00. Jørgen sørger for
forplejning. Bestyrelsen mødes kl. 13.00.
Lørdag den 11. april afholdes standerhejsning i sommerhuset kl. 14.00.
Vi fastholder vinterroreglementet til og med 31. marts.
3. Kasserer: Der er kommet svar på ansøgning til udviklingspuljen. Der er givet tilsagn om
12.000 kr. til sculler, 51.000 kr. til inrigger og 4.633 kr. til kurser.
Nøglekontrol/medlemskontrol:
Otto sørger for opslag vedrørende medlemskontrol og der udprintes medlemsliste med
fødselsdag og adresser fra Conventus. Listerne skal være tilgængelige for
bestyrelsesmedlemmerne.
Klimakonsulent – har vi hørt noget?
Otto har været i kontakt med klimakonsulenten, der kommer og gennemgår huset, så snart
der findes tid.
Instruktion: Se under punkt 6, rochef.
Drikkevarer: Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.
Handleplan for bestyrelsen:
Der bør udarbejdes en strategi og indhentes visioner, det kræver forberedelse og mere tid,
punktet tages op igen.
Hjemmeside: Reinhard spørger Pia Jeppesen, om hun vil deltage i næste
bestyrelsesmøde for at hjælpe os med at sætte fokus på hjemmesiden.
4. Otto Krull Jepsen: Fonde:
Irene har udprintet en liste over fonde, dem, der er relevant for os at søge, er markeret.
Annette foreslog, at søge Velux fonden om midler til indkøb af costelbåde, en type båd, der
egner sig til hårdt vejr og som er ældrevenlige.
Irene laver skema vedrørende legater.
5. Svømmeafdelingen ved Ivar:
Ivar laver liste over de medlemmer, der har taget svømmeprøve i 2014 og 2015 og sørger
for, at den kommer på opslagstavlen. Desuden kommer der opslag op vedrørende tilmelding
til at aflægge svømmeprøve.
Der afholdes mikrosvømmestævne i Faxe Svømmehal den 12. april.
6. Rochef: Kajakkæntringsøvelser

Bestyrelsen har vedtaget, at der skal afholdes kajakkæntringsøvelse hvert år. Flere
medlemmer har givet udtryk for, at de synes det er for ofte. Derfor besluttede vi, at Reinhard
indhenter oplysning om kæntringsregler i Kano- og Kajak foreningen.
Vi har søgt DFfR om tilladelse til at kunne bruge Fed Havn som dagligt rofarvand. Hvis vi
får tilladelse, vil der blive lavet en ruteplan på 15 – 16 km.
Reinhard sørger for, at der bliver lavet en liste over korttursstyrmænd og rettigheder, og at
den bliver hængt på opslagstavlen.
Roinstruktion: Reinhard holder møde med de andre instruktører på torsdag. Instruktionen
starter mandag den 11. maj og vil blive afholdt en søndag plus tirsdage og torsdage i den
efterfølgende periode frem til udgangen af juni.
Ved Ib Arnoldis mellemkomst, er det lykkedes at få lov til at låne kaproningsbåden igen i år
af Saxkøbing Roklub, imod at de låner Ran.
7. Sekretær: Afløser for Bodil på kontoret.
Annette og Jytte har begge tilbudt hjælp med kontorarbejdet.
8. Husforvalter: Booking af sommerhuset:
Der gives tilladelse til udlån af sommerhuset u/b til løbeklubarrangement.
Ny vandvarmer til sommerhuset:
Annette kontakter Bodil for at undersøge, hvem der overtager forvaltningen af sommerhuset.
Gebyr for lån af klubhus: Minus gebyr.
Digital betaling af kontingent?
Jytte kontakter Søren Midtiby med henblik på afklaring af om vi kan benytte begge
betalingssystemer PBS og dankortbetaling via Conventus. Hvad sker der når dankortet
passerer udløbsdatoen?
Medlemskontrol: Se under punkt tre.
9. Materialforvalter: Spørgsmål vedr. fodplader:
Fodpladen på træningsmaskinen ”Benspark” er revnet, Viggo sørger for reklamation til
firmaet.
Maling af gavl, udvendig:
Der er indhentet tilbud, men vi blev enige om, at indhente et par tilbud mere fra lokale
malermestre.
Kommandoveje: ”Hvem gør hvad?” Bestyrelsen debatterede forslaget
om at synliggøre kommandoveje, vi har uddelt ansvarsområder i forbindelse med
konstitueringen, men bør måske skærpe opmærksomheden på arbejdsområderne.
Bådhejs: Agner har undersøgt priser, vi beder ham fremlægge
prisforslag på næste bestyrelsesmøde. Der er mulighed for at søge Velux fonden om midler
til bådhejs.
Fodsålerne i de gamle spændholdt er for små til nutidens træningssko. Viggo undersøger, om
det kan lade sig gøre at sætte nye større hælstykker på.
Alle redningsveste er nu tjekket.

10. Lukket møde.
11. Kalender: Standerhejsning i klubhuset: Lørdag den 28. marts kl. 14.00
Klubmøde i klubhuset: Onsdag den 8. april kl. 19.00
Standerhejsning i Sommerhuset: Lørdag den 11. april kl. 14.00
Faxe Svømmehal: Mikrosvømmestævne søndag den 12. april.
Roinstruktion starter mandag den 11. maj.
Venskabskaproning Præstø: Søndag den 20. september
Venskabskaproning Næstved: Søndag den 27. september.

12. Næste møde: Torsdag den 16. april kl. 18.00.
13. Eventuelt.
Husk at medtage to do liste: Gennemgås som noget af det første næste gang.

