Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Gennemgang af to do liste: Listen gennemgået og revideret.
3. Formanden: Generalforsamling 2016:
Generalforsamlingen finder sted lørdag den 27. februar 2016 kl. 14.00 i
klublokalet.
Nye medlemmer til bestyrelsen: Jørgen arbejder på at finde
nye medlemmer til bestyrelsen til erstatning af de medlemmer der går ud.
75 års jubilæum i Roklubben: Poul Erik vil gerne stå for
arrangementet.
Roklubbens nye båd er ankommet. Den er bl.a. finansieret ved hjælp af LAGmidler. I den anledning skal afholdes en reception, hvor båden også vil blive
navngivet. Datoen for receptionen er lørdag den 12. marts. Irene, Annette,
Reinhard og Lissi står for arrangementet.
Pia har sørget for nye skilte til kanindåb.
4. Kasserer: Diverse meddelelser fra kassereren: Regnskab gennemgået.
Der skal sendes ansøgning til udviklingspuljen inden 1. februar. Vi søger om
midler til indkøb af ny klubbil, til svømmekurser og langtursstyrmandskurser,
og til en mikrofon.
Der har været foretaget indkøb i forbindelse med træningssamlingen.
Der afholdes kassererkursus, Conventuskursus den 9. februar.
Regnskab 2015: Der mangler nogle småjusteringer før
årsregnskabet er på plads.
KOL-træning vil gerne fortsætte: De personer, der benytter
træningssalen til KOL-træning, vil gerne fortsætte. Bestyrelsen har
imødekommet ønsket.

Rospinning: Der har været fuldt hold to tirsdage og arrangementet
synes at være blevet en succes. Der vil også blive tilbudt rospinning på
lørdage.
I forbindelse med spinningen bliver der spillet høj musik, dette har været til
gene for andre medlemmer, der har befundet sig i træningssalen samtidig med
rospinningen. Dette er blevet drøftet i bestyrelsen, vi ser os desværre ikke i
stand til at finde andre tider til rospinning, end de udmeldte. Musikken er
dæmpet lidt, forhåbentlig afhjælper det problemet.
Skabe til værdigenstande: Der er givet tilsagn fra bestyrelsen om
indkøb af skabe til en værdi af kr. 2.000 – 3.000 kr.
Æresmedlemmer: Drøftelse og beslutning.
Kort til Brugsen: Ved indkøb af varer i Brugsen, skal indkøbere
for fremtiden benytte et kort. Kortet udleveres på kontoret.
Afklaring af indboforsikring: De indhentede oplysninger bragte
ikke fuldstændig afklaring med hensyn til forsikring af både. Reinhard
indhenter yderligere oplysninger til næste møde.
Salg af klubtøj: Annie Nielsen har givet tilsagn om at stå for salg
af klubtøj.
Budgetmøde: Budgetmøde afholdes torsdag den 11. februar kl.
18.00.
5. Fonde: Otto vil søge Trygfonden om 30.000 kr. til en ny følgebåd.
Forslag til vedligeholdelsesplan v/Otto.
Langtursreglementet: Otto redegjorde for indhentede erfaringer fra
langturskurset, han har deltaget i – at alle roture udenfor lokalt farvand
betragtes som langture. At langture skal godkendes af bestyrelsen ved
rochefen. Hvis reglementet ikke bliver overholdt, gælder forsikring af bådene
ikke, såfremt de skulle blive beskadiget, dette gælder også lånte både hvor der
ikke er lokal styrmand med om bord.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Klubben holder julefrokost lørdag den 30.
januar. Der afholdes svømmestævne i Præstø i januar måned. Ivar efterlyser
aflastning af svømmeleder, vil lave opslag om dette og rette henvendelse til
evt. interesserede på generalforsamlingen.

7. Rochef: Kan roede km. - roet i privat arrangerede ture - skrives på
rosedlen?: De roere, der opfylder kravene ifølge reglementet, kan få godtaget
roede km.
Reinhard har udarbejdet lister over korttursstyrmænd, langtursstyrmænd og
vinterroere, disse vil blive hængt på opslagstavlen sammen med
vinterroreglementet.
8. Sekretær: Forespørgsel fra medlem - om gæster må benytte træningssalen
mod betaling. Forespørgslen blev drøftet i bestyrelsen og der vil blive givet
besked til medlemmet.
Søren Midtiby’s forslag om ændring af vedtægterne: Ivar kontakter Søren
og formulerer forslag til ændring.
9. Husforvalter: DFfr’s kursus ”60+ - en stærk alder” er blevet afholdt, der var
stor deltagelse og det var et godt kursus.
10.Materialforvalter: Otto foreslog at der blev indkøbt oppustelige bådruller, der
kan bruges på langture, når man har behov for at gå i land. Forslaget blev godt
modtaget.
11.Kalender: Generalforsamling 2016 – lørdag den 27. februar 2016 kl. 14.00
i klublokalet.
12.Næste møde: Budgetmøde: Torsdag den 11. februar kl. 18.00
Bestyrelsesmøde: Onsdag den 17. februar kl. 18.00
13.Eventuelt.

