Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 25.oktober 2018
Afbud fra: Uffe
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Gennemgang af to-do liste: Gennemgået og opdateret
Klubaften 3/10-2018 kl. 19.00 – 21.00
Emne: Coastalbåde
Aften afholdt med god dialog.
Behovet for regler for anvendelse af coastalbåde i vintersæsonen
diskuteret i bestyrelsen. Hilda er meget anvendt, hvorfor det giver
god mening at udarbejde et regelsæt for brugen i vintersæsonen.
Der afholdes standerstrygning den:
27/10-2018 kl. 14.00 i klubben.
Ingen klubaften i November.
Regler omkring brugen af klubbil diskuteret. Der udarbejdes klare
retningslinjer der publiceres i kommende referater samt ved opslag i
klubben/hjemmesiden – Der arbejdes på sagen
Diskussion omkring hvordan vores trailere anvendes og hvilken type
kørekort der kræves. Klare retningslinjer udarbejdes og publiceres i

kommende referater samt ved opslag i klubben/hjemmesiden. Der
arbejdes på sagen
Systemet ”Rokort” er indkøbt og næsten klart til ibrugtagning.
Afløser roseddel. Forventet implementeret pr. 1.januar 2019
Nye hejs til både i bådehallen er indkøbt og er nu også monteret –
Dejligt
Foreningsportalen i kommunen trænger til opdatering. Afventer
opdatering
Husk: ændret kontortid 16.30 -> 17.30
Faxe Kommune har aflagt klubben besøg fra Center for Pleje og
Sundhed. Formålet var at undersøge om træning i roklubben ville
kunne anvendes i genoptræningsøjemed.
Midler fra udviklingspuljen skal søges inden 15.december 2018.
Gode input modtages gerne.
Gymnastik træningen er flyttet til torsdag eftermiddage kl 14.00
Kontakt evt. Mirja Bay Nielsen for mere information.

3. Formanden:

Der har været møde omkring fornyelse af lejekontrakt. Vi forventer
at have den på plads inden årets udgang.
Klubben er ved at få det sidste på plads omkring den nye
persondataforordning. Processen kører.
Der er rejst en generel diskussion om hvorvidt en 4 åres inriggere
kan transporteres på en for båden sikker måde. Tilbagemelding fra
Rochefen er, at 4 åres IKKE på transporteres på den lille trailer.
4. Kasserer:
Det undersøges i øjeblikket om hvilke muligheder der forefindes
mht. tilbud på klub-træningstøj. – afventer tilbagemelding.
5. Fonde:
SEAS NVE er der søgt om midler til brug for etablering af ny
hjemmeside i foreningen. Vi har modtaget afslag herom.
Klubben er blevet spurgt om vi ønsker at udvide vores samarbejde
med OK omkring erhvervelse af nye benzinkunder nu også i Fakta i
Faxe. Formålet er en forøget klubstøtte fra OK til Roklubben Viking.
Bestyrelsen er positiv over for initiativet.
Vi afventer tilbagemelding om sagen.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar:
Svømmeafdeling opstartet og der meldes om næsten fulde huse.
Der er bevilget midler til indkøb af nyt rekvisitskab, der dækkes af
OK støttemidler.

7. Rochef:
Renoveringsplan for både skal udarbejdes. Opstart planlagt efter jul.
Mindre skade på Gl. havn rapporteret. Udbedring udsat til foråret.
8. Kajakinstruktør:
Kajakafdelingen er godt i gang med at få opdateret sikkerhedsudstyr
med midler fra Ø-stifternes fond.
9. Sekretær:

10.

Husforvalter:

Mulighed for etablering af strøm i sommerhuset diskuteret. Tanken
er at anvende en solcelle/batteridrevet løsning. Der kigges fortsat
dybere i forskellige løsningsforslag. Projektet er i stand by.
Der er i sommerhuset indkøbt nye stole.
Varmelegmerne i saunaovn er brændt ud. Der er bestilt nye
varmelegmer. Det henstilles til, at man max hælder 1 skefuld vand på
ad gangen, da flere skefulde beskadiger varmelegemet.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til oprydning i/genetablering af
vores langtursrum. Interesserede kan kontakte Rochefen (Otto).

11.
Materialeforvalter:
.
Betræk på udvalgte træningsmaskiner udskiftes. Er ved at blive
repareret..
Nye rulleskiner og rullebaner bestilt til inrigger – Leveret – monteres
i forbindelse med planlagt vedligehold.
Rospinningsmaskiner er blevet serviceret/repareret.
12.
Kalender:
Ålegilde den 16.november 2018
For øvrige datoer, se datoer for aktiviteter for oven i referatet
13.

Næste møde: Torsdag den 29.november 2018

14.

Eventuelt:

