Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015
Afbud fra Reinhard Sværke-Jessen.

1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse til punkt 3: Løbeklubben og tilføjelse til punkt 9:
Donation af rygtræningsmaskine.
2. Gennemgang af to do liste: Gennemgang af liste.
3. Formanden: Lån af defekt båd: Vi kan låne kaproningsbåden af Saxkøbing Roklub i
denne sæson. Alternativt kan vi låne en båd fra Skovshoved Roklub i to til tre sæsoner mod
at reparere den, vi undersøger om det kan betale sig. Alternativ til køb af ny båd fra
Grejsdalen er en demobåd fra Odder, der har roet 500 km. Den kan købes for 125.000 kr.
René, Reinhard, Ib Bruun, Jørgen, Bjørn og Arne Olsen vil afprøve og vurdere båden, kan
den accepteres, er det muligt at erhverve den i indeværende år. Ifølge Irene kan der søges
LAG midler til finansiering af ny båd.
Løbeklubben: Repræsentanter fra løbeklubben har udtrykt ønske om at etablere en rigtig
klub med selvstændigt CVR nummer, bank og egne vedtægter. De ønsker stadig at have
samme tilknytning til roklubben, benytte lokaler til møder og festlige arrangementer.
Kontingentet vil blive betalt halvårligt, samlet for alle medlemmerne. Betingelserne
genforhandles en gang årligt. Jytte, Ivar og Jørgen holder møde med Knud Pedersen
vedrørende dette.
4. Kasserer: Ny kontingentopkrævning: Abonnementsaftale oprettes i Conventus, pris kr.
2.500. Søren og Jytte deltager i kursus vedrørende brugen. Kontingentopkrævningen for
roerne træder i kraft den 1. juli 2015. Det er stadig muligt at overføre penge eller betale
kontant. Der vil blive sendt breve ud til alle vedr. dette nye system.
Abonnement: Se ovenfor.
Sommerfest: Jytte indkalder dem, der har tilsluttet sig planlægning af
sommerfesten. De fastlægger tidspunktet for afholdelsen.
Jytte redegjorde for økonomien. Der blev vist vareprøver på træningstøj med logo og der vil
blive bestilt et komplet sæt træningstøj til udstilling for interesserede medlemmer.
5. Otto Krull Jepsen og Irene Rønnow: Arbejder videre med at finde og søge fonde. Vi er
meldt ind i DGI’s system, hvor procenter af køb i sportsforretninger tilfalder relevante
idrætsgrene, skal vi have glæde af ordningen kræver det, at vores medlemmer tilmelder sig.
Der er opslag vedr. dette på hjemmesiden.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Lige nu er det hvileperiode for svømmere. Der har været
afholdt Bakketur for instruktører og hjælpere.
Alle der har aflagt svømmeprøve er skrevet på en liste, der er slået op. Ivar kontrollerer om
alle, der skulle aflægge prøve i år, har fået det gjort.

7. Rochef: Opfølgning på styrmandsret i Præstø Fjord – deltagere og status: Teorien er
gennemført, men vi mangler stadig at gennemføre praktikken. Otto aftaler tidspunkt for
gennemførelse af praktikken med Reinhard.
Start af instruktion – 14 tilmeldte – videre proces, vi mangler info middel på
dette, så roning optimeres: Vi prøvede igen at finde på tiltag, der kan skærpe interessen for
de nye roere – skrive op, hvem der kom, tage med ud at ro, afslutte med kaffe og brød, at der
er brovagter, styrmænd til stede, så det er muligt at komme ud at ro.
Fed Havn – hvad gør vi?? Med pontoner og baronen: Vi råder over et kort, så vi
kan komme igennem bommen, men vi mangler at lave aftale med baronen. Jørgen beder
Palle om at tage kontakt med baronen.
Ny båd – mail fra Irene: Se ovenfor.
Ny hjemmeside, beslutning: Vi er enige om, at vi skal have en ny hjemmeside.
Det forslag Pia har formidlet, blev godt modtaget, men vi vil gerne indhente oplysning om
andre hjemmesider f.eks. 1-2-3 hjemmeside og DGI’s. Otto, Irene, Jytte og Agner
bemyndiges til at vælge konkrete tilbud eller til at finde en anden løsning.
Fast roning for alle onsdag og søndag – udbredelse: Hjemmesiden og opslag.
Agner: Der vil blive afholdt kajakkursus i juni. Det blev besluttet, at man godt vil kunne
deltage i kajakkursus og ro i kajak sammen med erfaren kajakroer, før man er frigivet i
inrigger, men man bliver først frigivet i kajak, når man er frigivet i inrigger.
Vores flagstang i sommerhuset er stjålet, vi skal have indkøbt en ny.
8. Sekretær: Intet nyt.
9. Husforvalter: Donation af ryg træningsmaskine: Vi har fået tilbudt en
rygtræningsmaskine. Ib Arnoldi vil gerne benytte den til kaproerne. Vi vil bede Grethe
Ovesen om at udarbejde brugervejledning. Træningsmaskinen vil få plads i langtursrummet.

10. Materialforvalter: Loftlem i bådhal udført.
Start på ophængning af redningsveste/uheld med vest: Viggo har
startet arbejdet med at sætte numre i redningsvestene. Vil sørge for at udbedre skaden på den
defekte vest.
De gamle vægte: Præstø Roklub vil få tilbudt de gamle vægte.
Maling udvendig: Vi har indhentet to tilbud. Det ene på kr. 107.000
inkl. moms, det andet på 41.500 eks. moms. Viggo indhenter revideret tilbud, hvor maling af
terrassen indgår, og hvor vi får oplyst malingens kvalitet, holdbarhed.
11. Lukket møde.
12. Kalender: Fakkelroning til flagstangen Sankt Hans aften (se opslag).
Sommerfest (dato bliver udmeldt senere)
Klubmøde onsdag den 2. september 2015.
13. Næste møde: Onsdag den 17. juni kl. 18.00.
14. Eventuelt.

