Referat af bestyrelsesmøde i Roklubben Viking
Onsdag den 20. marts kl. 18.00
Afbud: Jørgen Zangenberg
1. Godkendelse af dagsorden: OK
2. Godkendelse af referat: Godkendt
2.1 Formanden: Nyt fra formanden.
2.2 Konstituering færdig: Peter Clausen meddelte, at han trækker sig fra bestyrelsen,
men han vil gerne hjælpe materialforvalteren med at løse forskellige opgaver
udenfor bestyrelsen. Det betyder, at førstesuppleanten træder ind i bestyrelsen
som menigt medlem, Allan giver Jørgen Zangenberg besked.
Konstituering: Formand og svømmeafdelingsrepræsentant: Allan Bay
Nielsen, Næstformand og kasserer: Irene Rønnow, Rochef og langtursrochef:
Reinhard Sværke-Jessen, Sekretær: Lissi Hansen, husforvalter: Annette Boas
Thygesen, materialforvalter: Viggo Hansen, Ungdomsansvarlig: Rene’
Rosenørn, Menigt medlem: Jørgen Zangenberg. Svømmeleder Ivar Pedersen
deltager i bestyrelsesmøderne.
Kilometerpokal: Vi er klar over i bestyrelsen, at noget er gået galt med
kommunikationen vedrørende krav i forbindelse med vinter rosejlads, dette vil
der blive rettet op på, reglerne vil blive indskærpet, så alle ved, hvordan de skal
forholde sig, det vil langtursrochefen sørge for. Kim har fået en undskyldning
for den måde vi har taklet sagen på, det vil også blive offentliggjort ved
standerhejsningen. Vi fastholder, at der ikke gives nogen pokal i år.
Biludlån: Materialforvalteren er ansvarlig for biludlån. Reglerne for udlån blev
gennemgået, hvis flere ønsker at booke bilen samme tid, er det Ib med børn,
der har førsteprioritet. I en aktuel låneansøgning med sammenfald, giver Allan
vedkommende afslag.
Alarm: Allan fortalte den nye bestyrelse om hvordan alarmen slås til og fra, og
hvem man skal kontakte. Annette vil lave en manual. Rene’ undersøger pris på
andre systemer.
Hovedgeneralforsamling: Der var ingen herfra, der deltog i
generalforsamlingen, der blev afholdt i Middelfart.
Jubilæumsfest og standerhejsning: Der bliver afholdt reception og
standerhejsning den 19. april fra kl. 15.00 – 18.00. Reinhard inviterer
netværket, Roklubbens venner og Dansk forening for rosport. Irene inviterer
sponsorer og laver en annonce. Lissi samler et hold, der skal stå for
traktementet, Vi beder Ib Bruun om at sørge for øl, vin og vand, Irene kontakter
Faxe Bryggeri. Lissi laver opslag vedr. lukning af træningssalen fra torsdag kl.
18.00 til søndag kl. 12.00. Klubfest lørdag den 20.: Lissi og Irene laver et
opslag, hvor man kan tilmelde sig. Deltagerbetalingen bliver 200 kr. pr. person.
Der kan købes drikkevarer. Musikken er på plads. Poul Erik og Bjørn sørger

for ekstra stole og borde. Annette vil sammen med hjælpere stå for
borddækning og afrydning. Vi vil spørge Bodil om hun vil være kassemester.
Dåb af båd. Reinhard vil stå for dåben, der er også fundet et navn.
2.4 Irene:
Hjemmeside: Vi skal have revideret bestyrelsen på hjemmesiden, der mangler
også nogle billeder.
Kajakbeviser: Irene har fundet modeller på DGI’s hjemmeside, sender link til
Reinhard herom.
Stevns: Vi følger udviklingen.
Knud Erik Hansen: Henvendelsen fra Knud Erik blev debatteret. Irene har
svaret.
3. Kasserer: Kurser svømning, forsikringer, sponsorer:
Irene bad Ivar om at melde ud, inden september, hvor mange trænere der skal
på kursus, Ivar giver besked.
Irene har haft møde med Alm. Brand vedr. ansvarsforsikring på roere,
Venter på tilbud herfra. Allan vil undersøge dækningen i Dansk forening for
Rosport.
Irene vil gerne oprette i sponsorudvalg, vi blev enige om at spørge nogle af
klubbens medlemmer.
4. Svømmeafdelingen ved Ivar: 15 roere har aflagt svømmeprøve. Der er skaffet
trænere, ellers intet nyt.
5.

Rochef: Synes det er godt, der er kommet gang i svømmeprøverne, vil
opfordre til, at så mange som muligt får aflagt prøve. Det skal være et krav, at
have aflagt prøve, hvis man skal på langtur. Kan man ikke bestå
svømmeprøven, skal man ro med svømmevest.
Der afholdes instruktions weekend den 11.-12. maj. Vil indkalde til
Instruktørmøde i april. Der skal planlægges langture. Reglerne vedr.
Vinter rosejlads skal specificeres.

6. Sekretær: Mail fra ung, under18: Punkt 8 fra best.møde 18. februar:
Flere unge under 18 år har henvendt sig for at blive meldt ind, de afslår, når de
får at vide, de ikke kan få udleveret nøgle før de er fyldt 18. Det er ærgerligt,
kan vi gøre noget for dem? Vi kan ikke fravige reglen, men vi kan tilbyde, at
der kan være voksne instruktører tilstede på bestemte tidspunkter. Træning af
unge under 18 år: Rene Rosenørn , Viggo Hansen og Reinhard Sværke vil
tilbyde træning hver mandag og onsdag fra kl.18.00 – 20.00. Det vil blive
meldt ud i dagspressen.
Opfølgning på punkt 8, fra bestyrelsesmøde d. 18. februar: Vi dropper
kameraet, opfordrer medlemmer til oprydning. Det musikanlæg vi har,

fungerer. Finder bjørn en egnet maskine til fjernelse af tang, giver han
bestyrelsen besked.
7. Husforvalter: Kamma har søgt om lån af hus til kursus i 1. hjælp, søndag den 26. maj
kl. 10.00. Er godkendt af bestyrelsen. Annette giver Kamma besked og
fortæller også, hvilken tid rengøringen kommer om eftermiddagen. Det blev
besluttet, at Annette og Viggo kan indkøbe bænk til damernes omklædning og
ekstra knagerække til herrernes omklædning. Oprydning i depotrum.
8.Materialforvalter: Viggo vil sørge for kasser til gamle papirer, og at der sættes hylder
op i bådværkstedet til disse. Der er sat følere op, så lyset tænder og slukker,
godt med den type lys, ønskes også andre steder.
Der skal males bag computeren, og de revner, der er fundet i bådhallen skal
udfyldes. Der mangler eftersyn af 3-4 både, de andre er i orden. Indkøb af
materialer. Liste over hvem, der må låne hvilke både.
Reinhard vil tage sig af det.
9. Ungdomsansvarlig: Se under punkt 6
10. Næste møde: Torsdag den 11. april 2013, kl. 18.00.
11. Lukket møde:
12. Eventuelt: Lissi laver telefon- og mailliste over den nye bestyrelse. Der blev uddelt
materiale til gennemsyn vedr. træningsmaskiner.

