Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. august kl. 18.00

1.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse til punkt 2: Yoga. Tilføjelse til punkt 9: Tjek
af redningsveste. Ny DONG aftale. Affaldscontainere. Lejlighedsbevilling. Lagner i
loftet. Rengøring.

2.

Formanden: Rospinning v/Anna Karina fra DFfR. Det virkede som der blandt
de fremmødte medlemmer var interesse for rospinning, På baggrund heraf vil vi
gerne uddanne egne instruktører, så vi kan tilbyde holdtræning. Tre medlemmer vil
blive tilbudt kursus som rospinningsinstruktører. Et andet tiltag for at øge
aktiviteterne i klubben er yoga. På Lisbeths initiativ, vil en træner fra Haslev hver
mandag og torsdag, de følgende tre uger, oprette hold for interesserede medlemmer,
det første hold starter mandag den 25. august kl. 17.00, bliver dette en succes, er der
mulighed for fortsættelse. Pris pr. gang pr. person: 20 kr. Jytte har bestilt yogamåtter.
Beslutter vi os for at indføre medlemskort, vil dette kunne forsynes med en chip, der
fungerer som nøgle, endvidere kan alle de kompetencer en roer har, kunnet anføres på
kortet.
Forslag om at kæntringsøvelse udsættes til næste år. Endvidere forslag om at forsyne
alle både på vand med en dry bag til mobiltelefon.

3.

Kasserer: Børneattester: Vi er i gang med at indhente underskrifter på attester, der
mangler kun få, når de er i hus, kan attesterne sendes ind.
Kopimaskine:
Forsikring af kajakker i sommerhus: Jytte har undersøgt
forsikringsbetingelserne.
Ansøgning om kursusrefusioner og større anskaffelser inden 1/9:
Der vil kunne søges til rospinning og svømmekurser. Der kan søges igen til februar.

4.

Otto Krull Jepsen: Fonde: SEAS er søgt, der kommer svar på ansøgningen 15/9 –
15/10. Pengene, kr. 10.000, fra Brugsen vil sammen med eventuelle penge fra SEAS
blive brugt til finansiere kajaktraileren, der koster 16.000 kr. Reklameskilt anbringes
på traileren.
Otto har undersøgt mulighed for anbringelse af container til kajakker, om vi opfylder

lokalplanen med hensyn til strandbeskyttelseslinien, det gør vi. Et forslag til
kommunen med Ib’s skitse over, hvordan det kan se ud sendes til kommunen. Otto
sender ansøgning til kommunen om containere. Otto vil indhente priser på trappelift.
5.

Irene Rønnow: LAG: Præciserede reglerne for lagmidlerne: Vi kan risikere i op til
endnu 6 år, at få EU revision og sker det, skal alle maskinerne iflg.
ansøgningen/bevillingen være til stede i klubben, ellers risikerer vi at skulle
tilbagebetale alle LAG midlerne.
Aktivitetstilskud fra kommunen: Debat om proceduren.
Midler fra fonde: Er der søgt om noget konkret, skal pengene
bruges hertil.

6.

Svømmeafdelingen ved Ivar: En svømmetræner er ansat, så der er det antal, der er
brug for. Seks trænere sendes på grundkursus, tre på assistentkursus. Der bliver
afholdt 1.hjælps kursus og bassinprøve den 13. september. Ivar vil forsøge at
reservere Faxe Boldklubs lokale, hvis det er optaget, reserveres klublokalet her.

7.

Rochef: Langtursregler og svømmeregler: Langtursreglerne er fastsat af DFfR og
kan ikke fraviges.

8.

Sekretær: Kommunikation til medlemmerne vedr. ændrede sikkerhedsregler:
Jørgen kommer og gennemgår reglerne for ældreroerne.

9.

Husforvalter: Tjek af redningsveste: Vil blive foretaget i løbet af vinteren. DFfR
forslag: Logbog over redningsveste.
Ny DONG aftale: Den gamle gasaftale er udløbet, vi har fået et godt
tilbud med en besparelse på 2.590 kr. det er accepteret.
Affaldscontainere: Vores container har ofte været overfyldt, især i
forbindelse med arrangementer af holdt i klubben. Vi har derfor vedtaget at anskaffe
en større container. Annette undersøger priser i forbindelse hermed. Derudover råder
vi over ekstra papirsække (35 kr. stykket).
Lejlighedsbevilling: Ved arrangementer, hvor vi sælger øl og spiritus,
skal vi søge lejlighedsbevilling – senest 3 dage før arrangementet afholdes.
Lagner i loftet: På grund af brandfare, har vi opgivet at hænge lagner
op. I stedet for kan opsættes lyddæmpende plader.
Annette mødes med repræsentanter fra rengøringsfirmaet søndag, vedr. aftale om
ekstra rengøring.

10.

Materialforvalter: Vi får en ny udvendig trappe til rosalen med to trin,

pris kr. 3.000. Viggo har bedt Jan om at reparere ”mærke” på vindue. Viggo og Bjørn
har aftale om udbedring af fugtskade i langtursrum. Der er købt to nye kajakvogne.
Ægir, Brage og Tor er blevet repareret efter beskadigelse . Bilen vil blive repareret.
Traileren har fået nye dæk. Der vil blive tilsendt en video om anvendelse af
motionsmaskine (telefonboks). Der er fundet spor efter borebiller. Viggo ser på dette.
Jytte undersøger om der er forsikringsdækning.
11.

Ungdomsansvarlig: Intet.

12.

Lukket møde:

13.

Kalender: Yogahold: De næste tre mandage kl. 17.00 – 18.30, med
start 25. august. De næste tre torsdage kl. 19.00 – 20.30, med start 28. august.
Pris pr. person pr. gang kr. 20.00.

14.

Næste møde: Onsdag den 17. september kl. 18.00.

15.

Evt.

