Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2017
Gunner kommer lidt senere.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Gennemgang af to-do liste: Gennemgås.
3. Formanden: Planlægning af Vild med Vand 10. juni. Det står Ib for,
der er afholdt møde vedr planlægning. Vi skal have både ved
lystbådehavnen, og åbent hus i roklubben. Annonce vedr åbent hus?
Gunner og Helle. Helle, Ib, Gunner, Annette og
Jytte(indkalder)mødes i maj vedr planlægningen. Kontrol af
nøglebrikker?. Bestyrelsen påtager sig at kontrollere medlemskab
(ikke nøglebrikker) iht liste, Ivar udskrive i Conventus. Samtidigt
kontrolleres indendørssko i træningssalen i den kommende tid.
4. Kasserer: Stillingsbeskrivelser. Vi sender evt rettelser til Jytte.
Årshjul udleveres på mødet, og vi aftaler at punkter fra årshjulet
sættes på dagsordnen til best.møde i pågældende måned.
Motorbåd/følgebåd – forsikring ift nyt fra DfFR. Jytte undersøger
dette. Rochefen administrerer følgebåden, og hvem der må sejle den.
Børneattester skal indhentes på dem, der mangler.
Foreningsportalen i Faxe kommune, Otto er ansvarlig for denne.
Roklubbens Face book, vi skal kun have én, og den skal være aktiv.
Foreningernes dag i september- skal vi deltage.? Vi afventer.
Kursuskatalog fra Faxe Frivilligråd.
Gebyr på dankorttransaktioner?. Bestyrelsen fravælger at
medlemmerne skal betale for dette på nuværende tidspunkt.

Udviklingspuljen, dokumentation afsendt, og ansøgning af
lokaletilskud er afsendt.
5. Fonde: Afslag fra Seas. Vi drøfter muligheder for andre fondsmidler,
evt til ungdomsarbejdet.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: 9. maj er sidste gang til svømningen.
Dokumentation vedr svømmeprøve drøftes.
7. Rochef: Rokort,; Jørgen undersøger muligheder.
Oplæg om Reglement ift overnatning på dagligt rofarvand?
(korttursstyrmand). Følgende tekst godkendes af bestyrelsen: ”Det
daglige rofarvand giver mulighed for roture med én overnatning.
Roture med overnatning skal altid godkendes af rochefen før afgang,
med afgangstid, overnatningssted og hjemkomsttid”.
Informationsmøde for alle styrmænd afholdes på tirsdag d. 25.4.
8. Kajakinstruktør: Svømmehallen med kajakkerne d. 3. maj.
9. Sekretær: Kursusbeviser indscannes og gemmes elektronisk, når de
afleveres til sekr.
Eftersyn af nøglesystemet bestilles.
10.
Husforvalter: Jubilæumsskriftet- indholdet drøftes.
Røde Kors afholder 12 timers førstehjælpskursus, som vi skal have
ifm skole-roning.
11.
Materialeforvalter: Den gule spinningscykel, nyt udstyr drøftes.
Besøgsprogram for 60+ foreligger.
Loftet er næsten færdigt, det bliver flot.
Status på klargøring af både.
Container, vi drøfter, hvilke pladsbehov vi har.
Referat af møde med Faxe Kommune vedrørende Strandhus= 20 fods
container til bla. kajakker og andet vandudstyr. Otto kontakter
kommunen med henblik på udarbejdelse af et samlet projekt. Vi er

positive overfor kommunes ønsker, men toiletforholdene skal løses.
12.
Kalender:
13.
Næste møde: mandag d. 15. maj kl. 18: Stillingsbeskrivelser.
Båd i sommerhuset?. Skilte ned til det sidste stykke af Havnevej.
14.
Eventuelt: Ny opstilling på kontoret. Husk der er stadig fast
roaften hver tirsdag kl. 18, og lørdag formiddag kl. 9.

