Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. maj 2014

Ib Brun og Bjørn Hansen informerede om teltholderforeningen og kom med bud
på, hvordan foreningen kan fungere fremover.

1.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse under punkt 2: René Rosenørn.

2.

Formanden: Information vedr. roning i andre klubbers farvand for
medlemmer, der ikke har bestået svømmeprøve. Status roseddel. Hvordan gik
instruktionen i weekenden. Punktet vedr. roning i andre klubbers farvand blev
udsat til næste møde. Instruktionen af de fem nye roere gik godt, der havde været god
opbakning fra instruktørerne. Beklageligvis har René Rosenørn meddelt, at han på
grund af travlhed ikke har mulighed for at få tid til bestyrelsesarbejdet og har derfor
valgt at trække sig. Førstesuppleanten, Irene Rønnow, kontaktes. Reinhard vil spørge
René om han fortsat kan udføre opgaven vedr. kajakdelen.

3.

Kasserer: Foreningernes dag den 14/9 og indbydelse til dialogmøde den 3/6:
Kassereren redegjorde for klubbens økonomi. Reinhard deltager i ”Foreningernes
dag”, og han vil spørge Irene, om hun også kan deltage. Jytte deltager i
”Dialogmødet”.

4.

Otto Krull Jepsen: Fonde. Flytning af udhus ved sommerhus: De fondspenge
roklubben har modtaget skal bruges til det, der er søgt om, nemlig nyt udstyr til
træningslokalet. Grete, Preben og Jørgen kontaktes vedr. indkøb. Udhuset skal flyttes,
da det ligger på den forkerte side af strandbeskyttelseslinien, Otto har informeret
kommunen om at det vil ske, når forholdene tillader det, der er p.t. meget sumpet på
grunden. Vil spørge Bjørn om hjælp vedr. det praktiske.

5.

Svømmeafdelingen ved Ivar: I næste sæson vil der blive brug for ansættelse af en
ny træner. Iver sørger for opslag. Der vil blive afholdt kajakøvelse i svømmehallen
den 4. juni med Agner og Frede som instruktører og Ivar som livredder. Der er behov
for opdatering af lister i Conventus, Reinhard og Ivar vil gerne udføre arbejdet. Der
vil blive arrangeret svømmeprøver til havs, når vandet bliver varmere.

6.

Rochef: Styrmandsprøve hvornår? – hvem skal stå for det?: Instruktionen

fortsætter og en dato vil blive udmeldt. Karl Jørgen har lovet at være tovholder.
7.

8.
9.

Sekretær: Invitation fra Huset vedr. orientering fra foreninger 22/5: Annette
Boas deltager.
Husforvalter: Oprydning i bådhuset?: Reinhard melder en ny dato ud.
Materialforvalter: Bådene er efterset og istandgjort. Der er sat navn på de nye
veste.
10.Ungdomsansvarlig: Intet nyt.
11.Lukket møde:
12.Kalender:
13.Næste møde: Den 19. juni – OBS!! Er ændret til onsdag den 25. juni.
14.Evt.

