Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. juni 2013
Søren Midtiby orienterede om brug af hjemmesiden, ønsker input fra bestyrelsen eller
andre, der kan bidrage med nyt, aktiviteter mm, så vi kan få skabt en mere levende
hjemmeside, evt. indførelse af booking, chatprogram, så det bliver lettere at komme i
kontakt, når medlemmer gerne vil ud at ro.
1. Godkendelse af dagsorden: Enighed i bestyrelsen om at starte med at vælge
en mødeleder. Valgt blev Jørgen Zangenberg. Samtidig blev det besluttet, at
mødelængden på bestyrelsesmøderne er fra kl. 19.00 til kl. 21.00.
2. Godkendelse af referat: Tilføjelse: Fra 2014 skal alle roere aflægge
svømmeprøve, gælder så i to år.
2.1 Formanden: Vi har haft besøg af Faxe Kommunes Kulturforvaltning, der
blev vist rundt i klubbens lokaler og fik fortalt om vores aktiviteter, i
forbindelse hermed blev den nye båd døbt.
3. Kasserer: Lejekontrakt Faxe Kommune. Tryg forsikring eller Alm. Brand,
Budget/råbalance, fondsmidler, LAG, køb af åre.
Har aftalt med kommunen, at lejekontrakten fremsendes lige efter
sommerferien. (Punktet med på næste møde). Tryg Forsikring eller Alm.
Brand, vi venter stadig at få besøg af ”Tryg” og tager derfor punktet op igen
på næste møde. Der blev stillet spørgsmål vedr. dækning ved ulykke , om det
er egen eller klubbens forsikring, der dækker. Irene undersøger det til næste
gang. Kassereren redegjorde for økonomien og kopi af budget/ råbalance
blev vist. Fondsmidler: En god ide at søge flere. Lagmidler: Når ministe-riet
har godkendt bevillingen og tilskuddet fra kommunen er i hus, kan viindkøbe
nye træningsmaskiner. Der er modtaget to tilbud, vi kan tage stilling til. Køb
af åre: Vi har haft en ekstraudgift på køb af åre på 6.000kr. købet vedtaget af
bestyrelsen. På sidste møde nedsatte vi et fondsud-valg, men det blev besluttet,
at Irene afslutter ansøgning/bevilling fra Lag. Liste og fil over
medaljemodtagere vil blive overdraget til Reinhard.
4. Svømmeafdelingen ved Ivar: Tilbyder hjælp vedr. overvågning ved
svømmeprøve i havvand. Ivar og Kirsten finder en dag, hvor svømmeprøve
kan afholdes i åbent vand, der vil komme opslag op i klubben og information
på hjemmesiden.
5. Rochef: Strategi – hvilken udvikling skal Viking have. Opdateret regnskab
sammenholdt med budgettet: Første punkt blev vi enige om at udskyde, det
fortjener et selvstændigt møde og mere tid efterfølgende Økonomi og budget
gennemgået af kassereren under punkt 3.
Der vil komme opslag op vedr. venskabskaproning. Der er opslag fremme om
træning af styrmænd, vil også komme på hjemmesiden. Instruktionen af de
nye roere fungerer fornuftigt, sommetider, når vinden har været ”på tværs”,
har de trænet ved Fed Havn. Frigivelse af nye roere vil stadig bero på, hvornår

den enkelte skønnes at være parat. Vi har afholdt en langtur til Berlin.
6. Sekretær: Opfølgning af punkter fra sidst. Gamle træningsmaskiner.
Billard: Rene’ har indhentet pris på repr. Vi havde kalkuleret med 5.000 kr, det
har vist sig at være noget dyrere, derfor blev det besluttet at udskyde
reparationen. Vagtberedskab: Vi benytter professionelt vagtberedskab.
Ole og Henrik slår græs ved klubben og ved sommerhuset.
Et bestyrelsesmedlem har foreslået donation af de gamle træningsmaskiner
ved udskiftning. Vi tager stilling senere.
7. Husforvalter: Ansøgning om lån af lokale. Plan for kanindåb.
Der er indkommet en ansøgning om lån af lokale. Annette besvarer. Vil lave
et opslag over opgaver til udlicitering. Kanindåb afholdes lørdag den 31.
august kl. 14.00 – 16.00. Reinhard er ”tovholder”. Lissi giver Søren besked, så
vi kan få aktiviteten på hjemmesiden.
8. Materialforvalter: Flere har udtrykt ønske om tungere håndvægte til træning.
Viggo undersøger hvad vægte på 45 kg. koster. Vil også undersøge pris på
rampe ved udvendig trappe.
9. Ungdomsansvarlig: Rene’ ønsker at tage instruktørkursus til inrigger og kajak
– har bestyrelsen opbakning.
10. Lukket møde:
11. Næste møde: Onsdag den 21. august 2013.
12. Eventuelt:

