Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar 2015

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Formanden: Generalforsamling 2015: Pligter i forbindelse med afholdelse af
generalforsamling blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Jørgen udarbejder
beretning. Annette sørger for indkøb af drikkevarer mm. Jytte kopierer budgetark til
uddeling. Lissi kopierer dagsorden. Bestyrelsen møder kl. 13.00 på lørdag. Der afholdes
konstitueringsmøde efter generalforsamlingen.
Materiale fra Antidoping Danmark: Der er kommet foldere og plakater fra
Antidoping Danmark. Plakater vil blive hængt op på strategiske steder i roklubbens lokaler
og foldere bliver lagt frem i klublokalet, så de ligger fremme på generalforsamlingen.
Sikkerhedsregler: På baggrund af, at nogle medlemmer har udtrykt
utilfredshed over stramme kajakregler, f.eks. at man hvert år skal aflægge prøve i
selvredning, blev sikkerhedsreglerne for kajak endnu engang drøftet af bestyrelsen.
Vi skal huske at opdatere kajakreglerne på hjemmesiden.
3. Kasserer: Jytte omdelte udarbejdet regnskab og forslag til kontingentsatser. Endnu et
medlem vil gerne på kajakinstruktørkursus, dette bevilges. Et medlem har søgt om
deltagelse i DGI kursus for løbere, dette bevilges ligeledes.
4. Otto Krull Jepsen: Fonde: Intet nyt. Det blev besluttet, at søge Friluftsrådet om midler til
inrigger. Otto vil søge Veluxfonden om penge til hejseværk til både.
Der er indhentet pris på kajakhus, 4.000 kr. pr. kvadratmeter, i alt ca. 320.000 kr. Dette
beløb synes vi er højt, derfor vil Otto indhente pris andet sted og også undersøge
alternativer, f.eks. priser på carporte til sammenligning.
Otto vil gerne hjælpe Søren Midtiby med opdatering af hjemmesiden.
5. Svømmeafdelingen ved Ivar: Tre medlemmer har nu aflagt svømmeprøve. Ivar vil på
generalforsamlingen opfordre de medlemmer, der skal aflægge prøve i år, om at få aftalt tid.
Der har været afholdt trænermøde og julefrokost og der er fundet en ny instruktør.
6. Rochef: Standerhejsning – forslag: 4. april, sommerhuset 11. april: Vi blev enige om at
afholde standerhejsning lørdag den 28. marts kl. 14.00 og i sommerhuset lørdag den 11.
april.
Handlingsplan: Alle 4’ere er anbragt på gulvet, så de er let tilgængelige.
Kajakkerne i holdere.

Reinhard indkalder Pia Jeppesen til næste bestyrelsesmøde, med henblik på orientering
vedrørende webmaster.
7. Agner Nielsen: Svømmeprøve/Redningsøvelser: Se ovenfor.
Frigivet roer: Der fandt en meningsudveksling sted om hvorvidt det stadig
er hensigtsmæssigt at fastholde reglen om, at man skal være frigivet i inrigger, før man kan
deltage i kajakkursus. Der var delte meninger i bestyrelsen, og beslutning om ændring, blev
udsat.
Gl. ventilationshul i træningssalen: Enighed om, at få udbedret skaden,
opgaven indskrives på to do listen.
Højtalerledning: Viggo sørger for at få ledningen på plads.
Drikkevarer: Retningslinier for brug af drikkevarer vil blive behandlet på
næste bestyrelsesmøde.
8. Sekretær: Intet nyt.
9. Husforvalter: Vi har fået ny opvaskemaskine.
10. Materialforvalter: Vi mangler nu kun at få istandgjort to både, Thor og Heimdal.
Der er blevet trukket nye kabler og der er lavet lys på
parkeringspladsen. Vi har også modtaget sten til parkeringspladsen.
11. Lukket møde.
12. Kalender: Klubmøde onsdag den 4. marts kl. 19.00. Emnet er ”Kend din klub” – Vil du
blive klogere på din klubs historie?
Standerhejsning i roklubben: Lørdag den 28. marts kl. 14.00.
Standerhejsning i sommerhuset: Lørdag den 11. april.
13. Næste møde: Torsdag den 19. marts kl. 18.00.
14. Eventuelt.

