Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde 25.oktober 2017
Afbud fra
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Gennemgang af to-do liste: Listen gennemgås. Musikanlægget er
bestilt. Kontrol af medlemskab drøftes. Petanquebanen indvies
ifm standerstrygningen.
3. Formanden: Generalforsamling 2018 planlægning.
Standerhejsning næste år?
Klubaften aflyses i november. 6. december med gløgg og
æbleskiver, Annette og Jytte er ansvarlige.
Byvandring d. 24.10(se mail fra Faxe kommune), evt opfølgning.
Vinterroning, reglerne gennemgås til standerstrygningen,
sæsonen forlænges 14 dage, vest skal bæres.
Ny inrigger 4+, udskiftning af Thor, som er ved at være udtjent.
Det drøftes hvad vores behov er, 2 eller 4 åres? Skal vedtages på
generalforsamlingen.
Rospinning er opstartet, Jørgen deltager i kursus i Nyborg.
4. Kasserer: Deltaget i temaaften med Faxe kommune bla om
Foreningssportalen. Alkoholpolitik?
5. Fonde: Præstø Brand og TuborgFonden ansøges ift toerKajak,
motionscykel og/eller crosstræneren. Desuden ansøges til vores
nye coastalbåd med tilbagevirkende kraft.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar: Afprøvet sms systemet i conventus
med god effekt. Ny svømmeleder- situationen er uafklaret.

7. Rochef:
Drøftelse af reglement, og beslutning ift midlertidigt reglement
for den nye coastalbåd. Godkendt tilføjelse ift til at ro i
coastalbåden; styrmand eller følgebåd skal med. Gunner retter
på hjemmesiden.
Stillingsbeskrivelser, vedhæftet side 1-3. Smårettelser ellers
ingen bemærkninger, godkendt. Helle retter dem.
Nøglekort til Feddet er drøftet.
Henrik Wettlaufer skal som ny ungdomstræner på
ungdomskursus i foråret, hvilket bestyrelsen godkender.
8. Kajakinstruktør: Kajakreglement; indholdet godkendes med
henblik på tilpasning, så der ikke forekommer gentagelser fra
klubbens øvrige roreglement, dog med henvisninger til dette.
Agner retter til, og fremsender på ny, med ønske om svar.
9. Sekretær: Træningssalen og unge- ” Tro og love-erklæring”,
forslag vedhæftet. Forslaget er kort drøftet, sættes på til næste
bestyrelsesmøde mhp at vedtager det på generalforsamlingen.
10.
Husforvalter: Køleskabet afhændes, da det bruger MEGET
strøm ift det salg af drikkevarer, der følger.
11.
Materialeforvalter: Tagrenovation igangsættes, når vejret er til
det. Containersagen pågår.
12.
Kalender: Ålegilde 10. nov.
13.
Næste møde: 23. nov. Kl. 18. Træningssal og unge- forslag,
Kajakreglement til endelig godkendes, generalforsamling(dato)
14.
Eventuelt:

