Vordingborg Ro- og
Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 14-08-2017

Tid: kl. 19.00- 21.30

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose (BNH), Jens Christian Børsmose (JC), Lise Mogensen (LM),
Bo Cervin (BC), Britta Helbech Pedersen (BP), Kjeld Jørgensen (KJ) og Per Rasmussen (PR)
Afbud: Diana Reitoft og og Bodil Hagensen (BH)
Referent: Bent Hummelmose
Medlemsmøde: den 23. august kl. 20:00-21:30
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 5. september kl. 19.00-21:30

Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2017. Godkendt.
2) Opsamling på opgaver fra tidligere møder:
a. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om taget (Lise). Referat sendt til
godkendelse.
b. Mødeplan frem til generalforsamling 2018: Bestyrelsen har revideret mødeplanen
og har fastsat følgende møder:
 Tirsdag den 5. september kl. 19-21:30
 Tirsdag den 26. september (online Conventus kursus) kl. 19-21:30
 Torsdag 12. oktober kl. 19-21:30
 Standerstrygning lørdag den 28 oktober
 Onsdag 1. november kl. 19-21:30
 9. december kl. 13- xx Arbejdende lang Julefrokostmøde hos Lise
 Onsdag 10. januar 2018 kl. 19-21:30
 Note: Indkaldelse til Generalforsamling
 Torsdag 22. februar: Generalforsamling
c. Klar vejledning ved roseddel-computeren omkring gul og rød koder (Bent): Bent
fjerner noget af det rod der hænger omkring sedlen – og kontakter Christian
Damgaard i forhold til hvornår den bliver rød. Gul bør være når tiden er
overskredet. Rød bør være efter 1 time. Er der mulighed for at roseddel.dk sender
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d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

en besked/SMS ved forsinkelse (til klubbens nr. og til medlemmets nr.) Bent skriver
ny kortere vejledning.
Vejledning om hvem man kan ringe til, hvis man er nødstedt på vandet (Bent). Bent
skriver udkast til et opslag. Det skal være tydeligt, at man selv har et ansvar (også
for at tjekke at telefonen virker på vandet). Opslaget drøftes på næste møde.
Indhente børneattester: Bent sender navne til Britta, som bestiller.
Tilretning af vedtægterne. Tilrettes på et arbejdsmøde (Bo og Lise) inden 1.
november.
Ønsker til svømmehal-tider (Jens, Bent og Stig). Jens har sendt ønsker til haltider. Vi
afventer svar – og ellers rykker vi.
Kontakt til tidligere medlemmer (?)
Mobilepay business (Britta). Britta bestiller Mobile Pay Business.
Kajakhold på faste dage – spørge medlemmerne på medlemsmødet
Nyt skilt til broen: Per præsenterer forslag til nyt skilt på næste møde.

3) Status på økonomi og conventus, herunder:
a. Kontingentsopkrævning – status på betalinger
b. Ajourføring af regnskabet i Conventus
c. Medlemstyper: Er hjemmeboende voksne børn samboende? Ja (det er for de
voksne på adressen)
d. Efteruddannelse i Conventus
Økonomi er ok. De fleste har betalt. Det er temmelig besværligt at opkræve kontingentet.
Diana og Britta kontakter en klub på Stevns for at høre om deres erfaringer.
Bent kontakter DGI mhp. et kursus i brugen af Conventus.
Britta indkalder Bent til et møde.
4) Igangsætning af reparation af terrasse og tag
Den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 21. juni godkendte, at der afsættes
100.000 kr. til nyt tagpap på terrassen (med 15 års garanti), samt til reparation af 3
utætheder på taget. På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at benytte et
alternativt og billigere produkt (Hypertectum) til terrassen.
a. Husansvarlig beder bestyrelsen drøfte og igangsætte reparationen.
Bestyrelsen drøftede den ekstraordinære generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen
lægger vægt på, at der vælges en løsning, som giver den bedste økonomi på sigt. Derfor
vil bestyrelsen vælge Icopal-løsningen, som giver 15 års garanti for terrassen og det
giver forventeligt klubben 5 års tid til at finde en mere varig løsning for taget – og til at
hensætte midler til dette.
Bestyrelsen sætter Icopal i gang. Vi forventer at Icopal går i gang i uge 37 (medio
september).
Hvis klubben samler træ-terrassen, så vil Icopal løfte brædderne ned foran klubhuset
med kran. Kjeld vil tale med husgruppen om det vil være muligt at træbeskytte gulvet
imens Icopal ordner terrassen.
5) Tilbud om udviklingsforløb fra DFfR – sammen med DKF
Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra DFfR om et udviklingsforløb for klubben. DFfR vil
gerne koordinere udviklingsforløbet med DKF. Udviklingsforløbet koster 2000 kr. Se
udkast til forløbet i vedlagte bilag.
a. Drøftelse om vi vil benytte os af tilbuddet.
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Bestyrelsen drøftede DFfR’s oplæg. Oplægget ser spændende ud – og det er rigtig
positivt, at de kan tilbyde at gennemføre det sammen med DKF. Der kan være en
bekymring i forhold til hvor mange timer forløbet kommer til at tage.
Bestyrelsen kontakter DFfR og beder om et møde slut oktober, helst med deltagelse fra
DKF. Kjeld kontakter DFfR.
DGI tilbyder i øvrigt også foreningsudvikling.
6) Bestyrelsespost i Nordhavnens Bestyrelse.
Orientering og eventuelt valg af ny repræsentant til Nordhavnens Bestyrelse.
Pga. havnechefens afgang udskydes dette punkt til næste bestyrelsesmøde.
7) Næste medlemsblad - deadline 19. august
a. Drøftelse af indhold – og hvem der skriver det
Bestyrelsen aftaler med Birger at deadline rykkes til 1. september, så der bl.a. kan
komme nyt fra medlemsmødet.
8) Medlemsmøde den 23. august kl. 20-21:30
a. Drøftelse af emner til medlemsmødet
9) Revision af klubbens reglement, særligt omkring sikkerhed
Generalforsamlingen vedtog en ny formulering af vedtægt §10.1:
Det er bestyrelsens opgave:
- at gøre medlemmerne bekendt med Dansk Kano og Kajak Forbunds
sikkerhedsbestemmelser, Dansk Forening for Rosports langtursreglement og Dansk
Forening for Rosports vinterroningsreglement.
- at sikre at medlemmerne er bekendt med klubbens egne supplerende
sikkerhedsbestemmelser og at disse er i overensstemmelse med § 2 i DKF`s
sikkerhedsbestemmelser samt Dansk Forening for Rosports langtursreglement og
vinterroningsreglement.
- at gøre medlemmerne bekendt med klubbens Klubreglement og Husreglement;
- at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben
Klubreglementet er omfattende og forældet på nogle punkter – og trænger til at blive
gennemarbejdet. Hvem er fx den vagthavende rochef? Er det stadig fornuftigt, at dagligt
rovande kun går fra Sydhavnen til Malingsbro? Hvordan tegner man et tillægsmedlemsskab
– og hvor bliver det dokumenteret? Skal der aflægges svømmeprøve – og i givet fald hvor
ofte? (DFfR kræver ved langtursroning, at hver deltager har bevist overfor bestyrelsen, at
de kan svømme mindst 300 meter uden hvil. DKFs kræver, at man kan svømme 600 m).
Se svar fra DFfR i bilag.
a. Drøftelse af emnet (max 30 minutter).
b. Nedsættelse af arbejdsgruppe
Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af sikkerhed og svømmeprøve. Man skal
kunne svømme 300 meter i robåd og 600 meter i kajak for at være frigivet.
Bestyrelsen drøftede den foregående bestyrelsesbeslutning omkring svømmeprøven.
Der er i bestyrelsen fortsat flertal for svømmeprøve. Bent foreslog en ”kajakret grundt
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vand” til medlemmer som ikke længere kan svømme 600 meter (og evt. en tilsvarende
ro-ret).
Jævnfør generalforsamlingens beslutning, så skal klubreglementet revideres i en
proces, hvor medlemmerne inddrages. Det er dog bestyrelsen der godkender
klubreglementet. Orientering og opstart af proces på medlemsmødet.

10) Kort gensidig orientering
a. Vordingborg Idrætsråd inviterer idrætsforeninger til dialogmøder. Næste møder er
den 15/8 på Møn og den 14/9 i Vordingborg. Skal vi deltage? Afklares senere.
b. Kajakpoloskole og kajakpolo-forløb for Marienberg Skole. Der var 8 poder med
forleden – og allerede en del tilmeldte til kajakpoloskolen.
c. Rygestopkursus på havsvømmebane: Max 12 deltagere. 30 august kl. 16-17.30.
d. Ungdomsroning: Vi skal sikre, at de sidste nye deltagere får meldt sig ind. De skal
have t-shirt.
e. Kajakkursus. Der er gennemført kajakkursus med 5 nye roere.
f. Husgruppe. Kjeld indkalder til husgruppemøde senere i august
g. Store redningsdag: Endnu har meget få meldt sig til. Bestyrelsen opfordrer folk til at
melde sig til. Vi mangler instruktør til robåd.
h. Kajaktrim 27.8: Vi mangler ind til at føre motorjollen (Lars Thorn vil måske gerne).
Indbydelser er sendt ud til andre roklubber. Tilmelding på Stigs mailadresse eller på
opslag i klubben.

11) Emner til næste møde
a. Uddannelse, efteruddannelse og fastholdelse af instruktører
b. Uddannelse af langtursstyrmænd

12) Eventuelt
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Bilag
Bilag til tilbud om udviklingsforløb fra DFfR – sammen med DKF
Klubudvikling for både forlæns og baglæns roning
Det er meget fint at du bringer emnet på banen. Og ja, jeg syntes det vil være forkert kun at lave
klubudvikling for baglænsdelen og ikke for kajak-delen. Derfor er vi i gang med at lavet et samarbejde med
DKF og køre fælles udviklingsprojekter i klubber, der har begge discipliner.
En uforpligtende aftale
Min kalender er allerede nu ved at være ret pænt fyldt op. Jeg vil kunne mødes:
24.08
24.10
26.10 I bestemmer tidspunktet.

Her er lige meget kort om hvad et udviklingsforløb med fokus på fastholdelse og rekruttering af
voksenroere kan indeholde:
1. Opstartsmøde med fokus på, hvorfor er der behov for udvikling i den konkrete klub? Samt
præsentation af hvad et udviklingsprojekt indeholder.
2. Senest 1 måned efter opstartsmødet skal klubben vende tilbage med et svar. Ønsker de at indgå
et udviklingsforløb eller ej?
3. Forberedelse til møde 1 = bestyrelsen skal udfylde Foreningstesten.
4. Møde 1 = 4-5 timers møde med bestyrelsen samt eventuelle nøglepersoner:
a. Resultatet af Foreningstesten
b. Vision for klubben
5. Møde 2 = Strategi og handlingsplaner
6. Elektronisk medlemsundersøgelse. DFfR har fået et færdigt undersøgelsesdesign fra Humlebæk
Roklub som alle klubber frit må bruge.
7. DFfR sender faktura til klubben – Bevæg dig for livet udgift kr. 2.000,-.
8. Temadag = rekruttering. Hvem vil vi rekruttere? Hvornår, hvordan og hvad er det vi sælger
klubben på roning/rospinning?
9. Temadag B = SoMe. Hvordan kan klubben bruge sociale medier til rekruttering?
10. Temadag C = fastholdelse. Ro-skole på en ny måde. Målgruppen er klubbens instruktører. Find
gode cases.
11. Temadag = fastholdelse af nye roere fra de er færdige på ro-skole til de er frigivet. Målgruppen
er klubbens instruktører.
12. Temadag E = hvordan starter vi en træningskultur i klubben? Hvordan tager vi den
organiserede rospinning med ud på vandet?
13. Evaluering og afslutning DIF
Vi er i fuld gang med at finde formen på temadagene; derfor kan jeg ikke svare på om de alle kommer til at
foregå i egen klub eller om nogle af dem kommer til at ligge regionalt – altså i samarbejde med andre
roklubber.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
Anna Karina Eli Gravad
Projektleder
Dansk Forening for Rosport
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Bilag til drøftelse omkring sikkerhed – drøftelse af svømmekrav.
Svar fra DFfR
Tak for jeres henvendelse.
Det er et svært emne I bringer på banen, og jeg syntes det fortjener en dialog ansigt til ansigt fremfor over
mailen. Jeg kommer gerne til Vordingborg hvis I ønsker det.
Hvad siger DKF til det tilsvarende spørgsmål?
DFfRs holdning til at fravige svømmekravet
Vi har haft flere andre roklubber, der har søgt vores hovedbestyrelse om dispensation fra DFfRs
svømmekrav på 300 meter. Svaret har alle gange været nej, og det holder vi fast i.
300 meter er et minimumskrav. Det drejer sig ikke kun om sikkerheden for den enkelte roer, men for hele
mandskabet.
Her kommer forskellen mellem forlæns og baglæns roning. Kajakkerne er typisk en mands både, mens
robådene er et hold. Det er et stort ansvar for de andre i båden at vide, at de er på vandet med en roer der
ikke kan klare svømmekravet og som de ville skulle redde i tilfælde af en kæntring.
En anden løsning
Frem for at dispensere ville jeg hellere gå den anden vej og kigge på hvordan kan vi hjælpe vores 70+ og
80+ til at kunne svømme de 12 baner i svømmehallen.
Det kunne være ved at give dem tilbud, der gør det nemt og hyggeligt for dem at kunne vedligeholde
svømmefærdigheden. Husk der er ikke noget tidskrav.
Altså adgang til så meget tid i svømmehallen som muligt. Plus vintergymnastik og/eller vinter ergometer
roning så kroppen bliver holdt vedlige.
Der ud over ville jeg kigge på den daglige roning, og måske holde mig fra skift i båden. Kortere ro-ture og
flere sociale aktiviteter.
Bestyrelsen har rederansvaret
Det er klubbens bestyrelse der forvalter rederansvaret. Altså er det jer der er garant for, at klubbens
medlemmer har de påkrævede færdigheder.
I skal gøre op med jer selv, hvordan I vil håndtere dette ansvar.
Men som jeg indledte med – emnet kræver en dialog og helst ansigt til ansigt. Mails er ikke så nuancerede
og det skrevne ord kan fortolkes forskelligt.
Anna Karina Eli Gravad
Projektleder
Dansk Forening for Rosport
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