Referat af bestyrelsesmøde-onsdag den 21. august 2013
Afbud fra Allan Bay Nielsen, Annette Boas Thygesen og Viggo Hansen.
1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelser: Punkt 5: Singlesculler, anmodning
om lån af kajakker, kajakinstruktion, sikkerhed. Punkt 7: Anmodning om lån
af lokale. Punkt 8: Trappe af metal, plader på udhæng, vejrstation, fonde.
Punkt 9: Bevis for bestået kajakkursus (medlemsbeviser).
2. Godkendelse af referat: OK.
2.1 Formanden: Afbud.
3. Kasserer: Strategimøde: Dato for afholdelse – onsdag den 2/10 2013.
Orientering: Kommunen har godkendt nye vedtægter.
Ny lejekontrakt: Muligvis udarbejdet i løbet af august.
Forsikringer: Tages op senere.
Lag-midler: Grethe, Jørgen Sølund og Irene bestiller nye maskiner, i den
forbindelse undersøger Irene først praksis ved kommunen.
Præstø Brand: Har givet 12.500 kr. til træningsmaskiner.
Budget/Regnskab: Udleveret materiale blev gennemgået. Da det nye
regnskabssystem har medført ekstra arbejdsbyrde for kassereren, vil Reinhard
og Irene arbejde på at få systemet forenklet.
Kvitteringer kajakkursus : Der udleveres kvitteringer for betalt kursus til
René og Agner. Førstehjælpskursus behøver først at være bestået inden
kajakkursets faser er helt tilendebragt.
4. Svømmeafdelingen ved Ivar: Der har været afholdt møde i Vikings
sommerhus vedr. den nye svømmesæson. Vandgymnastikholdet er nedlagt, for
få tilmeldte. Der er bestilt nye blå tshirts. Fem personer bestod svømmeprøven
til havs. Der vil blive tilbudt mulighed for svømmetræning i den udstrækning,
der kan blive plads i svømmehallen om tirsdagen, Ivar undersøger
mulighederne og vil informere på hjemmesiden og ved opslag.
5. Rochef: Ny inriggerbåd, 2’er+styrmand, konkurrence: Kaproerne har
behov for en hurtigere båd, hvis de skal kunne konkurrere med roere fra andre
klubber. Derfor har bestyrelsen givet grønt lys for, at Reinhard og Jørgen kan
begynde at undersøge priser og bådtyper, hvilke fonde der kan søges midler
fra osv. De vil også tage kontakt til firmaer for at lave aftaler om afprøvning af
forskellige både.
Ny singlesculler: Desuden er der behov for at få indkøbt en båd, der
vægtmæssigt passer til en af vore dygtige kaproere. Reinhard vil arbejde på
sagen.
Indkøbene anbefales af bestyrelsen - men køb af nye både skal vedtages på
generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Kajakinstruktion: Kajakkurset den 8.- 9. september er overtegnet, vi vil
prøve at rumme samtlige tilmeldte på kurset alligevel.
Sikkerhed: På næste bestyrelsesmøde vil færdiggørelse af sikkerhedsreglerne
finde sted.
Anmodning om lån af kajakker: Godkendt af bestyrelsen, Reinhard besvarer
henvendelsen.
Facebook, lukket gruppeside: Er oprettet, Reinhard informerede herom, det
er en nem måde at få informationer ud på og giver medlemmerne mulighed for
hurtigt at komme i kontakt, hvis de f.eks. vil ud at ro. På næste møde vil
Jørgen Zangenberg og Søren Midtiby gennemgå reglerne.
Reinhard efterlyste en person, der har lyst til at være medinstruktør på
rospinning, vil tage kontakt til en, der kender til reglerne. Der vil blive afholdt
langtursstyrmandskursus i slutningen af september. Der er venskabskaproning
i Vordingborg den 22/9 og den 29/9 i Næstved, Reinhard informerer på
hjemmesiden. Ellers god fokus på træningen – god gruppe af nye roere.
6. Sekretær: Opfølgning af punkter fra sidst. Lån af lokale. Alarmen:
Gennemgang af ”løse ender” fra sidst. To ansøgninger om lån af lokale, det
ene godkendt, det andet afvist. Sekretæren giver besked. Vedrørende alarm:
Jørgen Zangenberg undersøger sagen.
7. Husforvalter: Afbud, lån af lokale under punkt 6.
8. Materialforvalter: Afbud, men følgende punkter udleveret skriftligt: Sæder
og skinner: Viggo anbefaler køb af 12 nye sæder 2x2 og 2x4 til Frig, Ægir,
Balder og Bikuben. Bestyrelsen vedtog at materialforvalteren kan bestille
disse. Rampe ved udvendig dør til rohal: Dette projekt anses for at være for
vanskeligt, i stedet for er der lavet aftale om fremstilling af en trappe af metal.
Plader på udhæng: Opsætning af plader er under forberedelse. Opsætning af
vejrstation: Mere information til næste gang. I øvrigt: Bilen er efterset og i
orden, den lille bådtrailer får nyt ledningssystem. Der er ingen anmeldte
skader på bådene. Der vil blive søgt midler fra Trygfonden til nye
redningsveste. Midler fra Brugsen.Vil søge fondsmidler fra Nordea. Viggo
eftersøger opslag på roere der er frigivet.
9. Ungdomsansvarlig: Bevis for bestået kajakkursus/medlemsbeviser: René
og Lissi vil arbejde på sagen.
10. Næste møde: Onsdag den 18. september kl. 18.00.
11. Lukket møde.
12. Eventuelt

