Dagsorden bestyrelsesmøde 19/3-2018 kl. 19.15 i Ørstedsgade 12
Deltagere: Birgit Bech Jensen (BBJ), Henriette Lang Sørensen (HLS), Oluf Madsen (OM), Nina Hjort (NH), Viggo
Puggard (VP).
Afbud:
Referent: HLS
Mødeleder: BBJ
Sag Tema, sagsfremstilling og referat
1 Tema: VFGB 2018 - punktet behandles kl. 20.15
Sagsfremstilling: Lisbeth deltager i denne del af bestyrelsesmødet til en snak om VFGB 2018 og
hvordan bestyrelsen kan bistå i arbejdet med arrangementet. Derudover ønsker Lena og Lisbeth
fremadrettet at trække sig fra arbejdet med at arrangere VFGB. Det diskuteres, hvordan vi skal
forholde os til dette. BBJ: NB: husk anmodning om portræt til Åreknuden
Referat: Langdistancekaproning VFGB d. 2. juni 2018 kører. Det blev diskuteret, om vi fortsat skal
arrangere langdistancekaproning eller om vi skal satse på andre kapronings-aktiviteter et par år.
Det skal afklares senest i november 2018.
Følgende praktiske ting skal ordnes:
● Lån af ekstra motorbåd hos kajakklubben - Birgit
● PC’er, printer og projektor - findes i klubben. Kontakt til Jesper
● Adgangsforhold til Roklubben må afklares senere, når renovering af pladsen er
tilendebragt
● Orientering til de andre klubber på havnen om arrangement- Birgit
● Økonomi: Mobilpay og byttepenge - Oluf
● Roklubbens Venner har arrangeret generalforsamling og tur samme dag. Birgit taler med
dem om at flytte dette arrangement til en anden dag.
● VFGB lægges i aktivitetskalenderen og alle in-riggere bookes til arrangementet
● Der skal bruges en del hjælpere til dagen. Der laves regneark med opgaver til
arrangementet, så folk kan melde sig til opgaver.
2 Tema: status medlemmer efter udsendelse af kontingent
Sagsfremstilling: Bestyrelsen gennemgår de medlemmer, der ikke har betalt eller har anmodet om
særlige betingelser.
Referat: Medlemslisten blev gennemgået. Efter gennemgangen er der 145 medlemmer i klubben.
3 Tema: Hejsesystem
Sagsfremstilling: Der er nu indhentet information og tilbud på nyt hejseværk. Bestyrelsen tager
beslutning om igangsættelse af projektet. Der er desuden givet tilsagn om sponsorat.
Referat: Der er dukket en ny idé op, som skal undersøges. Gruppe af mastere er i færd med at
lave projekt til båd-system med hylder i samarbejde med bestyrelsen. Birgit tager snak med
Erlinord, som har lavet lignende system i Svendborg og Hellerup.
4 Tema: Standerhejsning med båddåb
Sagsfremstilling: Bestyrelsen tager stilling til forslag om navne på de to nye coastal både +
invitationer til båd-døbere. Derefter igangsættes bestilling af tekster hos Berica Serigrafi og Skilte.
Bestyrelsen udpeger også to medlemmer, som bedes hejse standeren. Status på nyt stander, kage
til kaffen og alt det praktiske.
Referat: Navne valgt til både. Birgit bestiller skilte med navne. Medlemmer til at hejse stander
valgt. Birgit kontakter medlemmer.
5 Tema: Mulighed for at blive værtsklub for Edon trailer
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Sagsfremstilling: https://roning.dk/kerneydelser/ungdom/laan-en-edon-trailer/
Referat: Der bliver placeret Edon-trailer i en klub i nærheden, og ikke hos os.
Tema: tilbagemelding fra møde i VIR + SIV
Sagsfremstilling: Birgit deltog i VIRs repræsentantskabsmøde, hvor der blev valgt nye medlemmer
til bestyrelsen. Der er muligheder for at søge støtte til kurser gennem VIR (bør undersøges
nærmere), og der vil blive inviteret til deltagelse i ERFA møder på tværs af klubber.
Referat: Birgit deltager i disse møder fremadrettet og holder bestyrelsen orienteret.
Tema: gennemgang af bestyrelsens opgaver 2018
Sagsfremstilling: bestyrelsens opgaver 2018
Referat: Opgavelisten blev gennemgået.
Tema: adgang til værkstedet
Sagsfremstilling: Ole Nørgård Hansen har spurgt om adgang til værkstedet. Bestyrelsen diskuterer
reglerne for adgang til værkstedet.
Referat: Alle aktive roere skal fremover have adgang til værkstedet.
Tema: Udlån af lokalet på 1. sal
Sagsfremstilling: Tove Mikkelsen har spurgt, om hun må låne lokalet på 1. salt i forbindelse med
en rundvisning på havnen for 15 ældre damer. Bestyrelsen diskutere denne forespørgsel.
Referat: Bestyrelsen giver dispensation til at låne lokalet til at drikke en kop kaffe. Der må ikke
laves større bespisnings-arrangement.
Tema: betaling af transport + gave til kaproningstræner
Sagsfremstilling: LDK kaproningstræneren fra DSR har sagt ja til at komme og træne kaproerne en
hel dag i Påsken. Kaproningsafdelingen anmoder om, at klubben betaler hans udgifter til transport
+ en gave for at hjælpe os. Bestyrelsen træffer beslutning om anmodningen.
Referat: Godkendt vi afholder udgifter op til 2000 kr.
Tema: mail fra Lokalrådet i Engum
Sagsfremstilling:
Referat: Viggo er kontaktperson og tager henvendelsen med til mastergruppen om deltagelse i
dialogmøder.
Tema: mail fra Kamilla om coastal
Sagsfremstilling:
Referat: Tages op på næste møde.
Tema: Skade på bus i forbindelse med kørsel med bådtrailer
Referat: Vi dækker førers selvrisiko, da skade på bus skal afholdes af egen bilforsikring.

