Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 20. november 2013
Afbud fra Reinhard Sværke og Rene´Rosenørn.
1.
2.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelser: Punkt 2.1: Ovn. Punkt 3: Budget. Punkt 6:
Både. Punkt 8: Alarm.
Godkendelse af referat: Godkendt.

2.1

Formanden: Generalforsamling 2014. Nøgler til 16 årige: Datoen for
generalforsamlingen bliver lørdag den 22. februar 2014 kl. 14.00. Vi drøftede
muligheden af at dele kassererjobbet op, så det vil blive mere overkommeligt for en
ny kasserer at klare opgaven. Det blev besluttet at fastholde aldersgrænsen på 18 år
for tildeling af nøgler, da der er adgang til alkohol i klubben. Vi kan muligvis få en ny
lidt større ovn forærende, hvilket vil kræve lidt ”ommøblering” i køkkenet.

3.

Kasserer: Orientering vedr. besøg på Pedan. Økonomi Lagmidler. Falck
abonnement: På baggrund af udvalgets besøg på Pedan, er der fremkommet ønsker
om indkøb af udstyr for restmidlerne. Der kan gå nogen tid inden pengene fra Lag
midlerne bliver frigivet, vores sag er p.t. til behandling i ministeriet. Det er lidt uklart,
hvad Falck abonnementet dækker, Irene undersøger forholdene. Bestyrelsen
gennemgik udleveret budget.

4.

Fonde: Nyt fra fondsudvalget. Forslag fra Ib Arnoldi om at søge midler fra
Linak og Danfoss: Intet nyt fra de fonde vi har søgt. Udvalget arbejder på at finde
nye fonde. Ib’s forslag er taget til efterretning. Vi vil anmode om opbakning til køb af
nye både af generalforsamlingen.

5.

Svømmeafdelingen ved Ivar: Endnu en roer har bestået svømmeprøven. Ivar vil
udarbejde en liste over hvem, der har bestået.

6.

Rochef: Sikkerhed til søs. Oplæg vedr. nyt strategimøde. Opslag vedr.
vinterroning: Reinhard fremsender oplæg til nyt strategimøde og oplæg vedr.
sikkerhed til søs inden næste bestyrelsesmøde. Kriterier for vinterroning ønskes
anført på opslaget samt tilbagemelding af hvem, der er godkendt. Vi kan låne
langdistance kaproningsbåd af Saxkøbing Roklub i næste rosæson. De indkomne
prisforslag på både er overgivet til Jørgen Zangenberg, der vil undersøge om priserne
er med eller uden moms.

7.

Sekretær: Epost. Sørens hjemmeside? roseddel? Forslag om indkøb af vægte.
Forslag om indkøb af TVskærm og program ”The Scientific 7-Minute Workout.
Orientering om aktiviteter (Ib Arnoldi) Faxe Ungdomsskole medlemskab, hvad
skal det koste?: Vi har endnu ikke rigtig fået Epost til at fungere. Der afholdes Epost

kursus i Haslev fredag den 29. november. Bestyrelsen tog stilling til Sørens forslag til
hjemmeside. Vi foretrækker at Roklubben stadig har en hjemmeside, men vi har ikke
noget imod, at vi også er på Facebook. Søren inviteres til næste møde. Roseddel: Alle
medlemmer er oprettet, ud fra eksisterende lister, er der lagt rettigheder ind. Jørgen
skal informeres, når der kommer nye medlemmer med rettigheder. I forbindelse med
indførelse af roseddel, undersøges køb af ny maskine og trådløst netværk. TV skærm
med CD box + programmer er sat på ønskelisten, det samme er forslag om indkøb af
vægte. Ib Arnoldis aktivitetslister blev taget til efterretning. Pris på medlemskab
undersøges og meddeles Faxe Ungdomsskole.
8.

Husforvalter: Lån af lokale. Planlægning af vedligeholdelse af bygningen,
Falck eftersyn: Afslag på lån af lokale. Annette foreslog udarbejdelse af langsigtet
plan over vedligeholdelse af bygningen, og at man evt. kan få Haslev Tekniske Skole
til at lave en rapport, dette forslag blev godt modtaget af bestyrelsen. Falck har
foretaget det årlige eftersyn af vores brandslukkere. Brandslukkeren i træningssalen
er ophængt på væggen.

9.

Materialforvalter: Bænkene i træningsrummet er istandsat med nyt betræk.
Faxehus har overtaget nogle af Roklubbens brugte træningsmaskiner. Vi er ikke
begyndt at reparere bådene endnu, der mangler materialer.

10.

Ungdomsansvarlig: Afbud fra René.

11.

Næste møde: Onsdag den 8. januar 2014.

12.

Evt.

