Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 21.9.2016
Afbud fra Agner, Jørgen deltager pr. telefon.
1. Godkendelse/prioritering af dagsorden:
2. Indhold i referater af bestyrelsesmøderne, loyalitet overfor de trufne
beslutninger og Irenes mailkorrespondance. Irene accepterer, at
roklubben følger DFFRs regler og klubbens roreglement. Referater er
ifølge vedtægterne beslutningsreferater, dog med den bemærkning at
hvis beslutninger kan være ansvarspådragende kan uenighed føres til
referat. Irene fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen uden
opgaver i forhold til fondsansøgninger.
3. Gennemgang af to-do liste:
4. Formanden:
5. Kasserer: Info og beslutning vedrørende jubilæet; Ønsker vi at søge
om DFFRs standerhejsning. Vi har fået Mobilepay. Køb af klubtøj
kan foregå via Link til Sportigen. Ny dato til ansøgning hos
Udviklingspuljen er nu 1.12.
6. Fonde:
Svar til Vaskerifonden, ansøgningen trækkes tilbage. Irene
udarbejdet svar og sender til Jørgen.
Der er sendt ansøgning til Seas vedr følgebåd, vi afventer.
Spørgsmål fra Irene: Hvem ejer containeren? – Iflg. Otto er det
Teltholderforeningen, der har købt den til kr. 11.000. I onsdag fortalte Preben Buhl, at han
havde fået oplyst, at det var Roklubben, der havde købt den til kr. 9.500,-. Hvad er
rigtigt?? Jytte opfordres til at komme med bilag, kvitteringer samt bilag for
etablering/flytning af containeren. Det har sikkert også kostet noget.

7. Svømmeafdelingen ved Ivar: Renovation af svømmehallen er igen
udsat, sæsonen forlænges ikke denne gang. Kontingent nedsættes
forholdsvis.
8. Rochef:
Forslag til forretningsorden til bestyrelsesmøder (Vedhæftet). Med få
ændringer sættes denne på til beslutning på næste møde.
Referat af Aftenseminar i Roklubben Stevns.
Ib Arnoldi er stoppet som træner med øjeblikkelig virkning.
”Ungdomsgruppe” indkaldes til indledende møde, og træneremner
sendes på træneruddannelse på sigt.
Tilbagemelding fra DFFR vedr dagligt rofarvand; dette er klubbens
egen kompetence. Bestyrelsen ønsker dette på skrift.
Venskabskaproning i Præstø er aflyst, der arrangeres klubkaproning i
stedet med spisning.
Langtidsudlån af både og bådmateriel indenfor en periode på 3 uger
kan rochefen beslutte, alt udover dette skal besluttes i bestyrelsen.
9. Kajakinstruktør: Vi skal finde en tovholder til næste klubaften d. 5.
oktober. Gunner er tovholder.
10.
Sekretær: Fastholdelse af nye medlemmer
11.
Husforvalter: Anvendelse af træningssalen for unge under 18 år.
Der tildeles nøgler til følgende unge kaproere under 18 år Ida, og
Karl Emil og Oliver.
Glas på terrassen bevilliges af teltholderforeningen, det siger vi ja tak
til.
12.
Materialeforvalter: Kajakhus. Der ansøges om tilladelse til
opsætning af den midlertidige container, indkøbt af

teltholderforeningen for 9.500 kr. ex transport og lign. Bestyrelsen
erklærer Irene for inhabil, da Irene i denne sag repræsenterer
Danmarks Naturfrednings Forening.
13.
Kalender: Klubkaproning 25.9 kl. 9, klubaften d. 5. 10.

14.
Næste møde: 26. oktober kl. 18: Poul Erik vedrørende jubilæet,
beslutning ift følgebåd, Årshjul (Jytte). Ansøgning til
udviklingspuljen. Forretningsordnen vedtages.
15.
Eventuelt: 56717161 nyt telefonnummer fra 30.9.

