Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 26.10.2016
Afbud fra Jørgen Østerkjærhuus
Bemærkninger til referat fra 21.9 ; Otto oplyser følgende: Under punktet container på
bestyrelsesmødet var jeg ikke helt klar over ejerforholdet, så jeg oplyste ikke helt korrekt. Efter
samtale med Bjørn, der har vendt det med Ib Bruun, er det korrekte ejerforhold:Containeren er
givet til Roklubben, dog med det forbehold, at såfremt den skal afhændes overgår den
vederlagsfrit til “teltholderforeningen”.

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Poul Erik deltager vedrørende jubilæet. Bestyrelsen afsætter 35.000
kr. til jubilæet, brugerbetaling på 250 kr.
3. Gennemgang af to-do liste:
4. Formanden: Beslutning ift følgebåd, bestyrelsen anmoder den
kommende generalforsamling om at indkøbe en følgebåd pris ca.
10.000 kr. Afslag i forhold til spejle i træningshallen. Strømforbruget
på pcer i hallen tjekkes.
5. Kasserer: Årshjul, punktet udsættes. Ansøgning til udviklingspuljen
skal søges senest 1. 12. Rospinning i træningssalen opstartes 2 gange
ugentligt. § 79 drøftes.
6. Fonde:
Teltholderforeningen til drøftelse. Otto har lavet et udkast til
vedtægter, og vil drøfte det med Bjørn og Ib Bruun. Afslag fra Seas,
opfordring til at ansøge igen.
7. Svømmeafdelingen ved Ivar: Svømning er startet op.
8. Rochef: Forretningsordnen vedtages, vedhæftet. Vedtages med en
mindre rettelse.

Bliver der ført statistik og af hvem?. Det varetager Irene fortsat.
Ergometerroning SM d.26. november i Næstved, og DM d. 28.
januar i Gladsaxe. Reglement for Outriggerroning skal udarbejdes
inden rosæsonen starter.
Standerstrygning d. 29.oktober kl. 14-18 i klubben, og d.
5.november kl. 12-15 i sommerhuset. I forbindelse med roning til
sommerhuset gives der dispensation for vinter roreglementet, og der
skal roes med vest.
DFFR er kontaktet vedr dagligt rofarvand, se vedhæftet.
9. Kajakinstruktør: Kajakromaskine, pris ca. 25.000 kr., undersøges
nærmere. Klubbil regler drøftes, henvendelse til Agner ifm bookning.
10.
Sekretær: Der har været lidt tvivl vedr oprettelse af rosedler.
Alle oprettes fremover.
11.
Husforvalter: Ansøgninger om lån af klublokalet gennemgåes
12.
Materialeforvalter: Vedligeholdelsesprogrammet, tilbud på
næste etape, som planlagt. Der bevilliges et tophængt lærred, som
kan erhverves billigt.
13.
Kalender: Ålegilde 11.11. Klubaften torsdag d. 17. 11 kl. 19
Poul Erik er ansvarlig. Næste klubaften bliver i januar.
14.
Næste møde: 23. 11. kl 18, og punkter: Ansøgning til
udviklingspuljen senest 1.12. Dagligt rofarvand skal drøftes før
rosæsonen. Husforvalters kompetencer. Generalforsamling 2017, og
valg til bestyrelsen.
15.
Eventuelt: Inspirationsseminar DFFR 19.-20.11.
Agners kajakkursus?
Styrmandskursus i 2017, henvendelse til Gunner.

