Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde d. 27.november 2018
Afbud fra: Uffe
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Gennemgang af to-do liste: Gennemgået og opdateret
Coastalbåde er godkendt af DFfR til vinterroning. Grundet bådenes
design skal der i vintersæsonen anvendes våddragt/tørdragt.
Ingen klubaften i december.
Systemet ”Rokort” er indkøbt og næsten klart til ibrugtagning.
Afløser roseddel. Forventet implementeret pr. januar 2019
Midler fra udviklingspuljen skal søges inden 15.december 2018.
Gode input modtages gerne.
Der planlægges en temadag i januar en lørdag hvor programmet
planlægges til ”Visioner i Roklubben Viking”.
Dato for generalforsamling i 2019 bliver lørdag den 23. februar
2019, mere information følger.

3. Formanden:
Der har været møde omkring fornyelse af lejekontrakt. Vi forventer
at have den på plads inden årets udgang.
Dialogen er lidt træg, men vi rykker kommunen igen for svar.
Der er behov for nye måtter til brug ved turbo-rospinning. Der
undersøges hvor dette fås til en overkommelig pris og indkøbes.
Præstø Regatta
Præstø Roklub afholder roregatta 29.juni 2019 og har spurgt om
medlemmer fra Viking vil hjælpe til.
Vi har givet tilsagn om, at vi gerne vil gå ind i dette.
Der kommer opslag senere med mere info hvor man som interesseret
kan tilmelde sig.
Musikanlæg til træningssal.
Musikanlægget fungerer ikke optimalt. Det er med skiftende succes,
at anlægget fungerer. Det er ikke tilfredsstillende, at man ikke kan
stole på, at det virker.
Vi kigger på om det kan bringes til at køre stabilt ellers må der findes
en fungerende løsning.
4. Kasserer:
Vi har modtaget nogle konkrete ansøgninger omkring aktiviteter
knyttet til en vinterbadeklub. Bestyrelsen har ikke mandat til at
imødekomme ansøgningerne da ønskemålene kræver diskussion
på/accept af en generalforsamling.

5. Fonde:
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 fortsat tilbagemelding om sagen.
6. Svømmeafdelingen ved Ivar:
Der er indkøb af nyt rekvisitskab til svømmeafdelingen.
7. Rochef:
Renoveringsplan for både skal udarbejdes. Opstart planlagt efter jul.
Mindre skade på Gl. havn rapporteret. Udbedring udsat til foråret.
8. Kajakinstruktør:
Kajaktrailer er nedvejet således at den kan køres med alm. Kørekort
med klubbilen.
9. Sekretær:
Ny udgave af vores indlæg på kommunens foreningsportal er under
udarbejdelse.
10.

Husforvalter:

Varmelegemerne i saunaovn er er udskiftet og fungerer igen
upåklageligt. Det henstilles til, at man max hælder 1 skefuld vand på
ad gangen, da flere skefulde beskadiger varmelegemet.

11.

Materialeforvalter:

12.
Kalender:
Se datoer for aktiviteter for oven i referatet
13.

Næste møde: Torsdag den 24.januar 2019

14.

Eventuelt:

