Roklubben Viking
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 23.5.2016
Vedhæftet: Kajakroer i Roklubben Viking, nyt forslag

1. Godkendelse af referat fra 20.4, og fremtidige procedure ift.
godkendelse. Referatet blev godkendt. Vi aftalte at godkende
referatet for hvert punkt på selve mødet fremover.
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Gennemgang af to-to liste: Klubaften onsdag d. 7.6 kl. 19, opslag på
FB, hjemmesiden og opslagstavlen følger.
Oprydning i bådhallen pågår, Jørgen kontakter Bjørn ift. om Rødvig
vil have de gamle både.
Børneattester; instruktører og bestyrelsen skal aflevere tilladelse til
indhentelse af denne. Jytte undersøger, hvem der skal sætte det i
gang.
Ny hjemmeside; kan vi søge midler til det? Irene forsøger Kongsted
sparekasse og Sjællandske Vaskeri fond.
Omstilling af nøgle: Ib skal have en nøgle til kontoret. Postkassen
omstilles snarest, og så kan den gamle nøgle smides ud. Annette
laver en oversigt over, hvem der har nøgle.
4. Formanden: Reservationer i træningssalen. Vi drøfter punktet under
”rochef” opdatering af hjemmesiden.
Foreningernes dag 2016. Vi drøfter om, det vil give nye medlemmer
i forhold til arbejdet. Vi tilmelder os ikke i år.
Evaluering og opsamling på DGIs kursus om kommunikation.

5.

6.
7.

8.

Positiv tilbagemelding på kurset, vi har fået et fælles sprog og et
fælles udgangspunkt. Vi vil arbejde med et årshjul og tovholdere.
Kasserer: Stillingsbeskrivelser. Jytte og Helle samler op, og laver et
oplæg til næste møde.
Nøgleordning. Kan Prosec lægges ind i Conventus? Nej, så Jytte
undersøger andet system.
Mobiltlf. Vi har en mobiltelefon. Swipp er muligt, Mobilepay koster
5 kr. pr transaktion. Vi beslutter, at vi skal have Mobile Pay.
BroBizz; Der er bestilt en BroBizz erhverv, kan også bruges i
privatbil. Brobizzen lægges på kontoret og et reservationsskema
udarbejdes.
Conventus. Kursus efter sommerferien.
Tilskud fra Faxe Kommune.175.000 kr. i tilskud.
Fonde: Skilte vedr. LAGmidler opsættes snarest. Vi forventer svar
fra Trygfonden på 30.000 kr. til ny følgebåd indenfor 1 ½ mdr.
Svømmeafdelingen ved Ivar: Skolenivirkeligheden. Platform hvor
Faxe kommunes skoler deltager. ”Skolernes venner” kan bruges til at
informerer om roklubbens tilbud.
God tur på Bakken med svømmeinstruktørerne.
Har fået hjælp til svømningen.
Rochef: Forslag vedrørende kajakroning, som vi vedtog 20.4;
Kontingentperiode på 1 år udgår, da kontingent er besluttet på
Generalforsamlingen. Nyt forslag besluttes(vedhæftes). Pris for
kajakkursus besluttes til 500 kr.
Forslag til opdatering af hjemmesiden(fremlægges på mødet).
Almindelig ”oprydning” af hjemmesiden vedr. navne og lign
vedtages. Desuden besluttes følgende: Daglig ro farvand besluttes til
at være det oprindelige + ro-farvand fra Fed Havn til Præstø. Det

kommende styrmandskursus afholdes i dagligt ro-farvand. Der vil
blive afholdt kurser for de korttursstyrmænd, der ikke endnu er
frigivet som korttursstyrmænd i Præstø fjord, således de også kan
bruge dette farvand.
Styrmanden har altid ret og pligt til at afvise en roer, hvis styrmanden
vurderer roeren ikke magter den planlagte opgave.
Alle rettelser vedtages, Helle sender rettelserne ud snarest til
korrekturlæsning.
Leje af både: bestyrelsen giver rochefens tilladelse til at træffe denne
beslutning.
Betaling til transport og træningslejre m.m.;
Der skelnes mellem sociale ture, træningslejre og konkurrencer. .
Sociale ture er med fuld egen betaling. Rodragter og startgebyrer
betales af klubben. Trænings- og konkurrenceture betales af klubben
dog med egenbetaling på 100 kr. pr dag pr person.
Ture udenfor Danmark ansøges bestyrelsen om.
Dokumentation for daglig ro-farvand ved Fed havn. Se evt.
protokollen for jan. feb. marts- 2015. Skal der være særlige regler for
dette farvand, evt. hvilke. Punktet falder væk.
9. Sekretær: Forslag fra Lisbet vedrørende støtte til yoga hold nummer
2 (bilag vedhæftet dagsordnen). Forslaget vedtages ikke.
10.
Husforvalter: Ny græsslåningsmaskine er indkøbt. Børste ved
broen er foreslået, dette vedtages ikke.
11.
Materialeforvalter: Talt med maleren ang. facaden. Pris på
60.000 kr. inkl. moms. Jørgen Ø tilbyder at male terrassen.
Murværket ved motionsrummet smuldre og skal repareres, er der
brugt forkert gasbeton eller maling? Kontrakten gennemgås, før der

tages kontakt til håndværkeren. Armaturer i damernes baderum
skiftes. Afløb i køkkenet bliver repareret.
12.
Kalender:
13.
Næste møde: dato/ tidspunkt og punkter til næste møde: tirsdag
d. 14.6 kl. 18. Punkter: Stillingsbeskrivelser, oplæg fra Jytte og
Helle. Korrekturlæsning på hjemmesiden.
14.
Eventuelt: Kassere undersøger om forsikring er gældende
selvom adressen er andet end Havnevej 10. Har Faxe en portal til
tilflyttere eller ældre medborgere??

Se bilag om kajakroning nedenfor.

Kajakroer i Roklubben Viking, nyt forslag

Roklubben har et antal kajakker, som kan benyttes på lige fod med klubbens øvrige
materiel.
Alle kan blive kajakroer i Viking.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du skal have bestået kajakkursus
Du skal have roet min. 50 km med en erfaren roer før du blive frigivet
Du skal have aflagt 600 m svømmeprøve
Du skal betale kontingent inden kajakkursus
Du skal inden for det første år være frigivet som inriggerroer
Roklubbens roreglement skal følges

Ture i kajak udenfor dagligt rofarvand betragtes som langture. Hvis du og dine ro
kammerater vil af sted på en langtur, skal du meddele dette til rochefen, herunder
hvem der deltager, hvem der er leder af turen, turens mål, tidspunkt og navn på
den(de) ønskede båd(e). Der skal være en langtursstyrmand for hver 5 roer. Hvis
båden(bådene) er ledige, og der i øvrigt ikke er indvendinger mod turen, vil der blive
givet grønt lys, og I skriver jer ind i pc´en i bådhallen, før I tager af sted.
Hvis du er medlem af roklubben og ror i egen kajak, kan du skrive turen ind i
klubbens km-statestik, hvis turen gennemføres efter klubbens roreglement.
Prisen for et kajakkursus 500 kr.
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 23.5. 2016.

