Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. oktober 2014
Afbud fra Reinhard Sværke-Jessen.
Agner Nielsen deltog i mødet.
1.
2.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse til punkt 2: ”To do liste”
Formanden: Standerstrygning: Lørdag den 25. oktober kl. 14.00. Jørgen holder
talen. Jytte og Anni bager kager. Annette og Lissi laver kaffe.
Roklubben har haft besøg af Anti Doping Danmark. Vi vil modtage et materiale, som
bliver ophængt på opslagstavlen.
Rospinning udskydes til foråret.
Pris på nøglebrikker er 18 kr. plus moms.
”To do liste”: Agner udarbejder oplæg vedr. kajakregler.

Reinhard: Udarbejder retningslinier for udlån af kajak til privat
brug, laver liste over vinterroere, udarbejder prisoverslag på
bådene og laver opslag vedr. oprydning i bådhallen.
Ivar finder ud af hvilke kajakroere, der har bestået
svømmeprøve. Reinhard kontakter de personer, der mangler.
Hjemmesiden: Vinterroreglementet skal rettes alle steder på
siden, kontortiden skal rettes alle steder.
3.

Kasserer: Referat af dialogmøde: Poul Erik redegjorde for budgetforliget, der var
indgået. Mødet omhandlede bl.a. fondraising, skole- og foreningssamarbejde, kursus
for instruktører og ledere. Der vil blive afholdt et kursus over tre lørdage 15.
november – 21. marts, deltagelse er gratis. Jytte Kammersgård er interesseret i at
deltage.
Der er indkøbt en ny kopimaskine til kontoret, Ivar har lovet at sætte den op.

Børneattesterne er i orden.
Nordea har ønsket billedlegitimation i forbindelse med foreningsoplysninger.
Jytte sørger for at dette bliver ordnet.
Jytte redegjorde for økonomien.
4.

Otto Krull Jepsen: Fonde: Vi har fået afslag fra SEAS, men kan og vil søge igen.
Otto vil søge Mærsk om to containere, ca. pris 15.000 pr stk. Irene undersøger om
det er en god ide at søge Erhvervsområdet om penge til handicaplift.
Vi har fået svar fra kommunen vedr. principgodkendelse, vi kan gå videre med den
løsning vi foretrækker. Der skal laves skitsetegninger og projekt, så vi har en priside,
før vi kan søge fonde. Projektet skal godkendes af Dansk Naturfredningsforening.
Otto tager kontakt til arkitekt, indhenter pris, vurderes den at være rimelig, bestiller
Otto og Jytte opgaven udført.
Traileren til kajakkerne skal påføres en reklame for sponsor, Otto laver aftale med
Superbrugsen. Der indkøbes en vognbundsplade med plads til reklamen.

5.

Svømmeafdelingen ved Ivar: Alle holdene er fyldt op. En af trænerne har meddelt,
at han stopper til jul. Der skal findes en medsvømmeleder til aflastning af Ivar.

6.

Rochef: Vi har desværre endnu ikke pengene til at indkøbe den singlesculler vi
indtil videre har lejet.
Evaluering af kapsejladsen i Næstved: Roerne synes det havde været sjovt at
deltage. Der havde været problemer med tidtagningen, derfor et forslag om at
hver klub kan stille med en dommer, hvis opgave det er at tage tid. Det havde
været lidt uoverskueligt at se, hvor man skulle skrive sig på, på de tavler, der
var ophængt i bådhallen. Det skal være tydeligt, hvem der er tovholder i
kapsejladsen, der efterlyses mere struktur.
Vi har diskuteret behovet for at få oprettet en satellit station ved Fed Havn, da
det ofte på grund af ugunstig vind, er umuligt at komme på vandet. Vi vil bede
Palle og Bjørn om at tage kontakt til baronen for at undersøge mulighederne
for leje af bådplads.

7.
8.

Sekretær:
Husforvalter: Gulvet i klublokalet er blevet ferniseret tre gange – flot arbejde og
tak til Poul Erik.

Det blev besluttet at indkøbe 5 redningsveste til kaproerne, den korte model,
1.100,00 kr. pr. stk. og 5 stk. dry bags til mobiltelefoner.
Toilet ovenpå: Arbejdet går snart i gang.
Der er udført fire timers ekstra rengøring.
Vi skal ikke søge spiritusbevilling, når roklubben afholder et lukket
arrangement for medlemmer, pårørende og klubbens venner.
9.

Materialforvalter: Der skal bestilles nye hjul til sæde til båd, Viggo sørger for
dette.
Der er anbragt kuverter til boner i klubbilen. Kuverten udleveres til Jytte.

10.

Lukket møde:

11. Kalender: Standerstrygning klubhuset: Lørdag den 25. oktober kl. 14.00.
Standerstrygning sommerhuset: Lørdag den 1. november kl. 14.00. Vil
man deltage i frokost, skal man skrive sig på sedlen, der er ophængt på opslagstavlen.
Der er givet tilladelse til at ro til sommerhuset, hvis vejret tillader.
Klubmøde den onsdag den 5. november kl. 19.00, Annette sætter opslag
op, Jørgen står for indholdet.
12.

Næste møde: Onsdag den 10. december kl. 17.00. (kontoret lukket)

13.

Eventuelt:

