Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. juni 2014

Afbud fra Jytte Kammersgaard, Ivar Pedersen og Reinhard Sværke.
Førstesuppleant, Irene Rønnow har afløst René Rosenørn og er hermed indtrådt i
bestyrelsen.
Agner Nielsen deltog i bestyrelsesmødet.
1.

2.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse til punkt 10: Forslag til
afdæmpning af klublokale. Folder.
Godkendelse af referat: Godkendt.

3.

Agner Nielsen: Foreslog fire gudenavne til de nye kajakker, navnene
blev godkendt af bestyrelsen. Agner bestiller navne til påsætning. Der vil
blive afholdt kajakdåb søndag den 29. juni kl. 11.00. Agner sørger for
annoncering og PR til dækning af begivenheden. Agner udarbejder
information vedrørende håndtering af kajakker, sætter opslag op og
sørger for, at informationen også kommer på hjemmesiden. Den
planlagte langtur Møn rundt 3.- 6. juli i inrigger (Heimdal) blev
godkendt af bestyrelsen. Kajakkurset aflyst på grund af for lille
tilslutning.

4.

Formanden: Dato for oprydning i bådhallen. Sculler til
Jeppe/Felix, skal vi søge sponsorater. Gæste roere som ror alene.
Navngivning af kajakker. DFfR Anna Karina Gravad, klubbesøg i
Viking, hvornår? DGI ”Vorespuls.dk”: Jørgen vil forsøge at
involvere Ib og Bjørn i oprydningen, når der er udarbejdet en plan for
hvordan bådene kan placeres, vil Viggo og Otto stå for en mindre
oprydning i bådhallen. Jørgen har undersøgt hvor meget den lånte sculler
har roet, indtil nu 104 km. På baggrund af de relativt få antal roede km.
diskuterede vi, hvorvidt det var fornuftigt at søge fondsmidler til indkøb,
eller om vi i lignende situationer er bedre tjent med at leje en båd. Vi
besluttede at undlade at søge. Reinhard informerer Ib Arnoldi vedr.
dette. Punkt på dagsorden til næste bestyrelsesmøde ved Jørgen: Hvor
meget har ”bådene roet”, blokering af både, der ikke benyttes. Annette
kontakter Anna Karina Gravad fra DFfR og aftaler dato for besøg.
Punktet: ”Vores puls” tages på dagsordenen næste gang.

5.
6.

Kasserer: Afbud.
Otto Krull Jepsen: Fonde: Det blev besluttet, at Otto søger
fondsmidler til indkøb af trailer, der kan bære 6 – 8 kajakker, anslået pris
15.000 – 20.000 kr. Midlerne fra Præstø Brand går til en rygmaskine til
træningssalen (er bestilt). Otto vil undersøge, hvad en trappelift koster
med henblik på at søge fondsmidler.

7.

Svømmeafdelingen ved Ivar: Afbud.

8.

Rochef: Afbud.

9. Sekretær: OL-deltagelse – 50 år siden – er klubben interesseret i at
markere dette? Lejlighedsbevilling til salg/udskænkning af
spiritus?: Det blev debatteret, hvorvidt klubben skulle markere OL
deltagelsen for 50 år siden i forbindelse med afholdelse af
jazzarrangement. Vi besluttede kun at afholde jazzarrangementet.
Annette undersøger procedure i forbindelse med lejlighedsbevilling til
salg/udskænkning af spiritus ved afholdelse af arrangementer.
10.

Husforvalter: Forslag til afdæmpning af støj i
klublokale, folder: Et medlem har afprøvet virkningen af ophængning
af store stykker stof, lagner, i loftet i klublokalet, virkningen var god og
bestyrelsen har godkendt, at Annette kan indkøbe 15 hvide lagner af god
kvalitet plus ringe og kroge. Keld har lovet at isætte ringe og kroge og
stå for ophængningen. Annette foreslog, at roklubben fik udarbejdet en
folder med oplysning om klubben, klubaktiviteter mm. i lighed med,
hvad vi har set andre steder, f.eks. fra Præstø og Graasten Roklubber.
Annette og Lissi udarbejder forslag til en folder.

11.

Materialforvalter: Vindue i motionshal skal
repareres, håndværker er bestilt. Vi har påbegyndt istandsættelse af gl.
havn. Der er konstateret fugtskader i langtursrummet på grund af utæt
vandhane. Agner vil stå for udbedring af dette.

12.

Ungdomsansvarlig: Intet nyt.

13.

Lukket møde:

14.

Kalender: Navngivning af kajakker: Søndag
den 29. juni kl. 11.00.

15.

Næste møde: Onsdag den 23. juli kl. 18.00.

16.

Evt.

