Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015
Afbud fra Viggo Hansen.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang af ”To do liste”: Liste gennemgået.
3. Formanden: Vedligeholdelse af bådmateriel: Jørgen har bedt Ib Arnoldi og
Arne Olsen om at vedligeholde bådmateriel. Ib Arnoldi vil tage sig af
uotriggerne og Arne Olsen vil sørge for vedligeholdelse af inriggerne. Dette vil
være en permanent løsning. Indtil Viggo er tilbage efter sygefraværet, vil Otto
tage sig af alt andet materiel.
Udlån af både uden lokal styrmand, vil vi det hvis der er tale
om Roning uden for dagligt rofarvand? Vi blev enige om at
fastholde muligheden for at låne både ud, men har begrænset udlånet således,
at der ved hvert udlån skal laves en vurdering og det er besluttet, at man
maksimalt kan låne en toårers og to fireårers inriggere på samme tid.
Følgebåden ”Hermod” trænger til udskiftning, evt. indkøb af ny båd tages op
igen på næste bestyrelsesmøde.
Der vil blive afholdt kanindåb lørdag den 12. september kl. 13.00. Jørgen
sørger for opslag.
Forespørgsel fra Key2fitness, Faxe om lån af romaskiner i forbindelse med
besøg af Eskild Ebbesen, hvor vore kaproere kan deltage, blev imødekommet
af bestyrelsen.
4. Kasserer:

Velkomstfolder: Jytte opfordrede bestyrelsen til at komme med
ideer til velkomstfolder, deadline søndag den 23. august.
Møde med DGI-konsulent til næste bestyrelsesmøde som er
16/9: Jytte sender mail ud til bestyrelsen før mødet, så vi har
mulighed for at kunne forberede os.
Kurser – hjemmeside: DGI udbyder gratis kurser vedrørende
oprettelse og brug af hjemmesider: Den 25/8, 10/9 og den 22/9,
man skal tilmelde sig på DGI’s hjemmeside.
Sommerfest: Vi var enige om at sommerfesten, trods vejret,
var en succes. Der blev et lille overskud.

Jytte og Grethe Ovesen deltager i kursus vedrørende rospinning, der finder
sted den 24.- og 25. oktober.
Jytte har haft kontakt med Faxe Kommune vedrørende forespørgslen om brug
af træningslokalet til rehabilitering af KOL patienter. Jytte tager kontakt igen
for at aftale pris og tid, evt. torsdage mellem kl. 8.00 og 9.00.
Kassereren udleverede kopi af regnskab og gennemgik økonomien.
Otto tager kontakt til maleren, der har afgivet tilbud om maling af klubhus, og
laver aftale med ham om hvad der skal males.
5. Otto Krull Jepsen: Fonde: Kongsted Sparekasse er søgt og vi vil prøve at
søge midler fra SEAS igen, ligeledes fra Tuborg og Carlsberg fonden.
Konsulenten har været her og har gennemgået elinstallationerne, der var ingen
graverende bemærkninger, kun nogle småting, der vil blive tilsendt os en
rapport.
Otto undersøger pris på el til sommerhuset.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Der har været afholdt møde i sommerhuset
vedrørende sæsonstart. Mange svømmere har tilmeldt sig, dem der mangler,
har fået tilsendt en mail. Der vil blive afholdt svømmeprøve i hav, opslag
herom.
7. Rochef: Lidt status på roområdet: Otte til ni roere er blevet frigivet i år, det
har været en god ide med faste rodage for de nye medlemmer og med
afholdelse af sommerfest. Der har været 95 roere på vandet i år. Agner
orienteres om hvem, der er frigivet.
Vores venskabskabroninger i september: Der afholdes
kaproning i Præstø den 20. september, i Næstved den 27. september. Der
bliver hængt en liste op på opslagstavlen, hvor man kan skrive sig på,
Reinhard sætter hold, der vil blive aftalt kørsel.
Uddannelse af styrmænd, både kortturs og langturs.: Vi har Karl
Jørgen, der uddanner styrmænd. Otto Krull Jepsen og Carsten Taulow
Pedersen, der vil lade sig uddanne som langtursstyrmænd. Pia Jeppesen og
Annette Boas Thygesen er interesseret i at deltage i kursus for instruktører.
Vi har talt om spinnings instruktører – så vi kan starte hold op til
Vinter: Grethe Ovesen og Jytte Kammersgaard deltager i kusus for

spinningsinstruktører.
Strategi for klubben, hovedpunkt på et møde: Foreløbig er det
aftalt at Johan Vest fra DGI deltager i næste bestyrelsesmøde med henblik på at
hjælpe med at afdække bestyrelsens behov og udarbejde et fornuftigt program.
Kæntringsøvelsen: Reinhard reserverer inrigger og Agner
undersøger lån af følgebåd.
Bådebro, alt er væk? – dækker forsikringen?: Der er behov for en
ny bro, efter at den gamle er blevet revet væk af stormen. Bestyrelsen var enige
om at arbejde videre med etablering af en støbt bro. Jørgen kontakter Bjørn
og er i dialog med ham vedrørende dette.
8. Agner Nielsen: Kajakkursus 2015 var en succes, ”roser” fra kursisterne.
Agner udfærdiger et revideret kajakroreglement som rundsendes til
bestyrelsen, der tilbagemelder accept/ikke accept.
Ny port udsættes til efter nytår.
9. Sekretær: Orientering vedr. betalingssystem/nøglebrikker: Det nye
betalingssystem er indfaset, der laves en liste over dem, der ikke har meldt sig
ind, nøglesystemet gennemgås i forbindelse hermed.
10. Husforvalter: Kloak spulet.
Annette undersøger pris på sækkevogn eller lignende
anordning til flytning af stole i forbindelse med afholdelse
af yoga.
Der gives km. til deltagere i Mosel rotur og redningsveste
må lånes med.
11.Materialforvalter: Viggo er sygemeldt.
12.Lukket møde:
13. Kalender: Klubmøde onsdag den 2. september kl. 19.00 i klubhuset.
Kanindåb: Lørdag den 12. september kl. 13.00.
Venskabskaproning i Præstø: Søndag den 20. september.
Venskabskaproning i Næstved: Søndag den 27. september.
14. Næste møde: Onsdag den 16. september 2015.

15. Eventuelt.

