Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang af ”To do liste”: Vi gennemgik listen, de opgaver, der siden sidst var udført,
blev slettet af listen. Forud for afholdelse af bestyrelsesmøder, vil Annette tilsende os To do
listen, vi skal huske at få læst den og at medbringe den til møderne.
3. Formanden: Generalforsamling 2015: Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling
bliver: Lørdag den 28. februar 2015, kl. 14.00 i klubhuset. Lissi laver dagsorden og
sørger for, at den kommer på hjemmesiden og bliver sat på opslagstavlen i klubben. Jørgen
udarbejder beretning. Annette står for indkøb af traktement og bestyrelsen mødes kl. 13.00
for at forberede afholdelsen. Indkomne forslag rundsendes til bestyrelsen.
Den inrigger, vi har lånt ønsker Saxkøbing Roklub at få tilbage inden sæsonen starter.
4. Kasserer: Regnskab 2014: Jytte gennemgik regnskabet.
Budgetmøde inden generalforsamling: Lørdag den 7. februar kl. 10.00.
Opfølgning på klubaften + næste møde den 4/2: Der var 22 deltagere til
klubaften, og vi havde en god debat. Jytte havde skrevet alle de gode forslag ned,
medlemmerne frembragte, det gav bestyrelsen bedre mulighed for evaluering
bagefter, og det blev besluttet, at vi fremover vil have referent på klubmøderne.
Resumé fra kursus den 17/1: Viggo, Irene og Jytte deltog i Faxe Kommunes
Kursus 2: Nogle af de ting der blev fremhævet fra kurset var Køgespejdernes
indslag vedrørende medlemstilgang. På baggrund heraf, foreslog Jytte, at
bestyrelsen skulle afholde en temadag med emnet ”Hvordan får vi nye
medlemmer”, (tilføjes til ”To do listen”). Desuden havde der på kurset været
gennemgang af læringsstile og inklusion af børn med diagnoser.
Udviklingspuljen 1/2: Der skal søges inden 1. februar. Vi vil søge puljen om
40.000 kr. til singlesculler og 176.000 kr. til inrigger, To kajakroningsinstruktør
kurser 2+3 og 15.000 kr. til hejseværk til inriggere.
(Plus lidt forskellige andre småting):
Turlederkurses til Agner Nielsen til efteråret (skrives på).
Forslag om nytårskur.
Fondraising kursus i Vordingborg til Otto.
DGI’s on line kurser om skat, løn, godtgørelse, gaver.
5. Otto Krull Jepsen: Ansøgning om tilskud til køb af både m.m.: Udviklingspuljen, se
ovenfor.
Forelæggelse af første tegninger til kajakhus: Otto gennemgik
skitseforslaget til kajakhuset. Han vil forhøre sig om ca. pris.
Otto foreslog ansøgning til Udviklingspuljen om hejseværk til
inriggerne, det blev besluttet at søge (se ovenfor).
I februar måned får vi besøg af en klimakonsulent fra kommunen,
der skal gennemgå alle ejede klubhuse i kommunen. Otto og Viggo

vil være tilstede.

5. Svømmeafdelingen ved Ivar: Fem medlemmer deltager i svømmestævne på søndag.
6. Rochef: At nye medlemmer som har kajak bevis, kan ro kajak hos os uden at skulle i
inrigger: Tillades, såfremt de kan dokumentere aflagt svømmeprøve, har deltaget
i redningsøvelse og kan fremvise kajakbevis.
Aktivitet i foråret – instruktion: Reinhard sørger for opslag vedrørende
vinterroning og vil udarbejde oplæg til opstart af
ro sæsonen.
7. Agner Nielsen: Ændringsforslag/tilføjelser til ro reglement for kajak (husk at nærlæse
forslaget fra sidste møde). Bestyrelsen gennemgik forslaget. Agner retter
det til og lægger reglementet på hjemmesiden.
Registrering af medlemskompetencer (fra sidste møde).
8. Sekretær: Hjemmesiden: Jørgen vil spørge Søren Midtiby, om han vil stå for opdatering
af hjemmesiden.
Forespørgsel om indkøb af steptrin til træningslokalet: OK for indkøb af
steptrin.
Nøglebrikker: Indkøb af 100 nøglebrikker.
9. Husforvalter: Sikkerhedspakker – hvordan skal de anvendes og implementeres:
Annette viste os indholdet af sikkerhedspakken, tov, nødblus, alutæppe,
håndvarmere, drybag til mobiltelefon og letvægtsvest. Det blev besluttet, at
dem, der ror singlesculler, skal være iført letvægtsvest. Sikkerhedsposerne
skal benyttes på langture, alle langtursstyrmænd skal have instruktion i
brugen. Reinhard står for instruktionen. Vestene reserveres til unge roere.
Andre roere kan også tage sikkerhedsposerne med på tur.
Booking af klublokalet – 2 ansøgninger: OK til booking.
Indkøb af ny opvaskemaskine: OK til indkøb af opvaskemaskine.
10. Materialforvalter: Tre både er klargjort.
11. Lukket møde.
12. Kalender: Klubmøde: Onsdag den 4. februar kl. 19.00 i klubhuset.
Generalforsamling: Lørdag den 28. februar 2015, kl. 14.00 i klubhuset.
13. Næste møde: Onsdag den 25. februar kl. 18.00.
14. Eventuelt.

