Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 20.september 2018
Afbud fra: Uffe
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med fortydeliggørelse:
Der har været en del forvirring blandt passive medlemmers brugen
af og adgang til klubben. For en god ordens skyld understreges det,
at passive medlemmer ikke har adgang til klubbens lokaler
omformuleres til:
Der har været en del forvirring blandt passive medlemmers brugen
af og adgang til klubben. For en god ordens skyld understreges det,
at passive medlemmer ikke må benytte klubbens træningsfaciliteter,
men selvfølgelig er velkommen til at deltage i arrangementer og
generalforsamling.
Gennemgang af to-do liste: Gennemgået og opdateret
Klubaften 3/10-2018 kl. 19.00 – 21.00
Emne: Coastalbåde – tips, regler og gode råd.
Der afholdes standerstrygning den:
20/10-2018 kl. 12.00 i sommerhuset
27/10-2018 kl. 14.00 i klubben.
Nærmere info følger ved opslag i klub og på hjemmesiden.
Regler omkring brugen af klubbil diskuteret. Der udarbejdes klare

retningslinjer der publiceres i kommende referater samt ved opslag i
klubben/hjemmesiden
Diskussion omkring hvordan vores trailere anvendes og hvilken type
kørekort der kræves. Klare retningslinjer udarbejdes og publiceres i
kommende referater samt ved opslag i klubben/hjemmesiden.
Knud Petersen har blevet certificeret havkajakinstruktør, hvilket
betyder at Knud ligeledes kan uddanne og frigive instruktører lokalt.
Tilskuddet fra Østifterne til sikkerhedsudstyr er godt i gang med at
finde vej ind i nyt hårdt tiltrængt udstyr, til stor glæde for klubbens
medlemmer.
Systemet ”Rokort” er indkøbt og næsten klart til ibrugtagning.
Afløser roseddel.
Ny hjemmeside i samarbejde med DGI: Pågår, afventer tillige
søgning af fonde.
Efter grundig evaluering, har bestyrelsen besluttet at indstille til
generalforsamlingen, at der gennemføres udskiftning af eksisterende
tag. Projektet gennemgås ved næste generalforsamling.
Nye hejs til både i bådehallen – Indkøbt afventer montering.
Foreningsportalen i kommunen trænger til opdatering. Der er aftalt at

Henrik & Jette kigger på dette.
Kontortiden ændres til 16.30 -> 17.30, fortsat alle onsdage.
Kanindåb afholdt med pænt fremmøde. En rigtig dejlig eftermiddag,
med masser af hygge og leg.
Plan for arrangementer på fremtidige Kanindåbsdage tages op på en
kommende klubaften.
Vi er fortsat i dialog med Faxe Kommune omkring hjælp til
renholdelse af området omkring vores havne og skraldespande.
Årstiden nedsætter presset men afklaring skal på plads inden næste
sommer.
2. Formanden:
Faxe Kommune har udarbejdet en helhedsplan, der også omfatter
klubbens arealer. Der er nedsat en arbejdsgruppe der går i dialog med
kommunen. I denne kontakt medtages dialog om fornyelse af vores
lejekontrakt.
Klubben er godt i gang med at tilsikre, at vi overholder den nye
persondataforordning.
Bestyrelsen har modtaget henvendelse om klubben er interesseret i et
samarbejde omkring en vinterbadeklub.
Bestyrelsen er umiddelbart positiv over for initiativtagerne, men
fortsat under forudsætning af, at kommende vinterbadere tegner
almindeligt medlemskab i roklubben.

Andre medlemsformer, skal vedtages på foreningens
generalforsamling.
Der er rejst en generel diskussion om hvorvidt en 4 åres inriggere
kan transporteres på en for båden sikker måde på den lille trailer.
Rochefen undersøger og opslag kommer i klubben herom.
Jørgen Zangenberg er af bestyrelsen godkendt som instruktør til
inrigger.
3. Kasserer:
Det undersøges i øjeblikket om hvilke muligheder der forefindes
mht. tilbud på klub-træningstøj. - pågår
4. Fonde:
SEAS NVE er der søgt om midler til brug for etablering af ny
hjemmeside i foreningen.
Klubben er blevet spurgt om vi ønsker at udvide vores samarbejde
med OK omkring erhvervelse af nye benzinkunder nu også i Fakta i
Faxe. Formålet er en forøget klubstøtte fra OK til Roklubben Viking.
Bestyrelsen er positiv over for initiativet.
5. Svømmeafdelingen ved Ivar:
Svømmeafdeling opstartet og der meldes om næsten fulde huse.
Der er bevilget midler til indkøb af nyt rekvisitskab, der dækkes af
OK støttemidler.

6. Rochef:
Mindre skade på Gl. havn rapporteret. Udbedring pågår.
7. Kajakinstruktør:

8. Sekretær:
Træningsmaskiner nummereret – træningsprogram til
juniorafdelingen udarbejdet. Hvis der er interesse for at få en kopi,
forefindes denne i klubben i den blå pult i bådehallen.
9. Husforvalter:
Mulighed for etablering af strøm i sommerhuset diskuteret. Tanken
er at anvende en solcelle/batteridrevet løsning. Der kigges fortsat
dybere i forskellige løsningsforslag.
Det er undersøgt hvad det vil koste at etablere/tilkoble den
eksisterende gulvvarme i ergometerhallen. Tilbud er indhentet.
Projekt afventer andre vigtigere reparationer, som f.eks.
tagreparation.
10.
Materialeforvalter:
.
Betræk på udvalgte træningsmaskiner udskiftes. Pågår.
Nye rulleskiner og rullebaner bestilt til inrigger – følges op.

11.
Kalender:
Ålegilde den 16.november 2018
For øvrige datoer, se datoer for aktiviteter for oven i referatet
12.

Næste møde: Torsdag den 25.oktober 2018

13.
Eventuelt:
Nyt termometer til måling af vandtemperatur anskaffes.

