Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 20.4.2016
Afbud fra Otto og Agner. Jørgen Østerkjærhuus deltager som 1. suppleant.
Besøg fra DGI: Johan Vest fra DGI informerer om tilbud om 2 forskellige
former for bestyrelseskurser, dels et reelt kursus om kommunikation og
dels et længerevarende udviklingsforløb. Vi vælger at begynde med kurset
og før sommerferien.
Conventus undervisning i administrationsdelen drøftes. Jytte er ansvarlig
for kontakt den videre kontakt med Johan.
1. Godkendelse af dagsorden: Fremover sender Helle reminder ift
punkter til dagsordnen ud en uge før, og dagsordnen ud senest
mandag.
2. Gennemgang af to-do liste: Agner er tovholder på klubaftener.
Gamle maskiner i motionsrummet bliver malet snarest muligt. Vi
afventer Trygfondens tilsagn om økonomi før ny følgebåd indkøbes,
- Gunner og Jørgen er ansvarlige.
Bookningssystem ophænges på væggen, - Jørgen Sjølund er
ansvarlig. Forslag vedr. oprydning i bådhallen og opsætning af
hejseværk gennemgås og drøftes. Forslaget vedtages af bestyrelsen
og er vedhæftet referatet.
Følgende både Søs, Jeep, Humlebien forsøges anvendt til
udsmykning eller afhændes. Ansøgning til Kystdirektoratet(Faxe
kommune) til ”containergaragen” udarbejdes af Ivar og Otto.
3. Formanden: Jørgen kan godkende langtur ved at orientere rochefen, I
rochefens fravær træffe formanden beslutningen.

Præcisering vedr roreglementet i fremmede farvand tages op på
næste møde.
4. Kasserer: Kvartalsregnskab udleveres.
5. Fonde:
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Ved svømmeprøver næste år skal
svømmevesten kunne tages på i vandet, ellers skal der roes med vest.
Kommunen kan lægge LAG midler ud. Deltagelse i svømmestævne.
Diplomer udleveret. Ivar indskriver rosedler, Helle overtager efter
oplæring.
7.
Rochef: Kaproerne har fortrinsret til træningssalen tirsdag og torsdag.
Forslag vedr nye kajakroere drøftes. Perioden på 2 år før man skal frigives
som roer ændres til ”indenfor 1 år”, forslaget vedtages og forslaget
vedhæftes. Irene kunne ikke tilslutte sig punktet.
(Det har efterfølgende vist sig, at evt. rettelse til bilaget om kajakroning
punkt 4 udgår, fordi der på hjemmesiden under Roning Tilmelding står
betaling er for 6 mdr., og det er vedtaget på generalforsamling. Punkt 4
drøftes derfor på næste bestyrelsesmøde).
Hvordan frigives til GIGbåd? Instruktionen indeholder fremover
også instruktion til GIGbåden.
8. Sekretær:
9. Husforvalter: Hjertestarterkursus efter sommerferien. Arbejder
videre med børneattesten. Har vi styr på hvem der har nøgle til
kontoret?. Det gamle havemøbelsæt sættes udenfor. Udlån af

klublokale imødekommet. Skilt med ”færdsel på eget ansvar”
opsættes ved bådebroen.
10.
Materialeforvalter:
11.
Kalender:
12.
Næste møde: 18. maj kl. 18.
13.
Eventuelt:

