Roklubben Viking
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. januar 2014
1.
2.

Godkendelse af dagsorden: Tilføjelser: Punkt 6: Ny singlesculler. Punkt 8:
Ansøgning om lån af lokale. Møblement.
Godkendelse af referat: Godkendt.
2.1Formanden: Generalforsamling 2014: Dagsorden udfærdiges og sættes på
roklubbens hjemmeside og på opslagstavlen i bådhallen v/Annette.
Punkt med på generalforsamlingen: Køb af to både.
Bestyrelsen håber på at finde et medlem, der vil påtage sig opgaven som
kasserer. Reinhard laver et opslag til hjemmesiden og til tavlen i bådhallen.
Allan skriver beretning og sørger for indkøb af ”årer”.
Lørdag den 8. februar kl. 10.00 afholdes budgetmøde.
Orientering: Vi har fået en ny (industri)ovn, den fylder for meget til at kunne
være i køkkenet, vi vil se om vi kan finde plads til den i værkstedet. Der har
været problemer med kloaken, Bjørn har undersøgt fejlen og fundet ud af, at
årsagen er en defekt pumpe, der hører under kommunens ansvarsområde.
Johan West fra DGI vil komme og fortælle bestyrelsen om foreningens
arbejde – dato: 5. februar kl. 19.00.

3.

Kasserer: Har ansøgt Vordingborg Kommune om godkendelse af udhus/container
på sommerhuset. Uddannelse : Spørgsmål til Ivar vedr. kurser. Forsikringer:
Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer i Tryg, resten i Alm. Brand. Foreløbig
råbalance. Fremtidig kasserer, emner?Se ovenfor. LAG midler : Irene sender
sidste ansøgning ind til ministeriet. (samlet opgørelse kr. 295.337,25. Udover
maskinerne til kr. 282.960,00 er der brugt kr. 12.377,25 til reception, montering og
annonce. Her var afsat kr. 20.000) Medlemsopgørelse: Søren Midtiby.
Prisindstillinger: Lissi.

4.

Fonde: Fremlæggelse af ansøgninger til hhv. Nordea og Danske Bank. Brev fra
Nordea om bevilling. Roklubben har fået 15.000 kr. fra Nordea til nye rosæder. Fra
Tryg Fonden har vi fået 60 nye svømmeveste. Irenes forslag: Skal der gives veste til
de 60 mest på vandet, eller skal der bare bestilles 15 af hver størrelse S,M,XI,XII?

Ved forslag 1 er vedligeholdelse ikke klubbens, men brugernes problem. Ved forslag
2 er vedligeholdelse klubbens problem?
Vi vedtog at bestille 15 veste af hver størrelse, René sørger for bestillingen. Vi
drøftede hvilke andre fonde, der kan søges. Vil gerne søge midler til to både + fire
nye kajakker, to dame- og to herrekajakker.

5.

Svømmeafdelingen ved Ivar: Vejledning til brugerne blev sendt ud i god tid inden
opstart, det har fungeret godt. Har desværre været nødt til at lukke det ene zumbahold
og det sene børnehold er droppet. Der er 15 roere til svømning.

6.

Rochef: Sikkerhed til søs. Oplæg vedr. nyt strategimøde. Vinterroning.
Indstilling af priser. Roseddel: Sikkerhed til søs og strategimøde udsættes til efter
generalforsamlingen. Der er udarbejdet liste vedr. tilladelse til vinterroning, den
kommer på opslagstavlen sammen med vinterroreglementet.
Karl Jørgen vil igen i år påtage sig at undervise styrmandskandidater, der kommer
opslag op vedr. dette, når det bliver aktuelt. Det nye system ”Roseddel” er nu taget i
brug, Jørgen har lovet at printe en vejledning ud til opsætning i nærheden af
computeren i bådhallen. De km. der er roet og noteret på en liste, vil blive ført ind i
systemet, når vi får tid.

7.

Sekretær:

8.

Husforvalter: Der er indkommet en anmodning om lån af lokale, anmodningen er
godkendt. Vi har fået et brugt møblement forærende, 96 stole og 16 borde, Bordene er
lettere og stolene kan sættes op under bordene. Stolene trænger til at blive lakeret.

9.

Materialforvalter: Bussen er synet, bremserør efterses og bussen males.
Vandskade i bådhallen, hullet er lukket. Yderdør i rohal er repareret. Den revne, der
er opstået i væggen i den nye afdeling, vil René reparere. Bådvedligeholdelse er gået
i gang.

10.

Ungdomsansvarlig: René vil gerne starte et træningshold op med
træning to gange ugentligt, vil sørge for at der kommer en annonce i ugebladet før
opstart.

11.

Lukket møde.

12.

Næste møde: Budgetmøde samt restplanlægning forud for

generalforsamlingen- lørdag den 8. februar kl. 19.00
13.

Evt.

