Vordingborg Ro- og
Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 14-09-2017

Tid: kl. 19.00- 21.30

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose (BNH), Jens Christian Børsmose (JC), Bo Cervin (BC), Britta
Helbech Pedersen (BP), Kjeld Jørgensen (KJ), Bodil Hagensen (BH) og Per Rasmussen (PR)
Afbud: Diana Reitoft og Lise Mogensen (LM)
Referent: Bent Hummelmose
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 26. september kl. 19.00-21:30

Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. august 2017.
Godkendt
2) Mødeplan – suppleret med andre møder
a. Møder i kalenderen:
 Dialogmøde med idrætsrådet torsdag 21/9 kl. 18-19 (Bent evt. Jens + evt
spørg i nyhedsmail om nogle vil med)
 Bestyrelsesmøde med online-Conventus 26/9 kl. 19-21:30
 Møde Vordingborg Kommune om kajakpolo 10/10 kl. 16-17 (Bent + Jens)
 Bestyrelsesmøde torsdag 12/10 kl. 19-21:30
 Opstartsmøde – udviklingsforløb med DKF og DFfR d. 24/10 kl. 17-20
 Standerstrygning og –fest lørdag den 28 oktober
 Bestyrelsesmøde onsdag 1/11 kl. 19-21:30
 Bestyrelsesmøde 9/12 kl. 13-23 arbejdende langt julefrokostmøde hos Lise
 Bestyrelsesmøde onsdag 10. januar 2018 kl. 19-21:30
 Torsdag 22. februar: Generalforsamling
Øvrige bestyrelsesmøder jf. den tidligere mødeplan er aflyst.
3) Kommende arrangementer – og deres forberedelse
Hvem gør hvad?
a. VM Match Præstø den 24/9 (Kjeld følger op).
b. Københavns havn 28/9. Kajaktur. Tilmelding på tavle (Bent: med ud i nyhedsmail)
c. Mølleåtur den 7/10 (Kjeld følger op).
d. Minitur/1-dagstur i efterårsferien?
1

e. Standerstrygning og –fest lørdag den 28 oktober. Bodil har skaffet medaljer til
dagen. Bestyrelsen uddeler km-gaver i år til dem skal have det. Bestyrelsen vil stille
forslag til generalforsamling, at denne praksis ophører.
Drøftelse: Vi vil gerne have, at alle der arrangerer en tur (eller andet), opfordres til at sende
en mail til formand@vo-roklub.dk med kort beskrivelse, så der kan komme info på
hjemmesiden – og måske med i næste nyhedsbrev. Endvidere mail til Jens Christian
j.c.boersmose@gmail.com for at få lagt nyhed på klubbens facebookside.
Forslag om et tur til Kalvehave
Forslag om et arrangement for nye medlemmer.
Forslag om at vinsmagningsarrangement til november (Jens Chr. planlægger)

4) Indmeldelse af arrangementer til DKF terminsliste
Deadline for indmeldelse til terminslisten er den 15. september.
a. Indmeldelse af kajaktrim 2018. Bo Cervin melder kajaktrim ind til 26. august 2018
b. Indmeldelse af kajapolo sommerskole 2018. Jens Christian melder kajakpolo camp
d. 2. juli-6. juli 2018.

5) Opsamling fra medlemsmødet
a. Drøftelse af input fra medlemsmødet. Herunder ønsker til materiel.
b. Bestyrelsens repræsentation i arbejdsgruppe omkring klubreglementet.
Bestyrelsen ønsker at arbejdsgruppen gennemgår moderforeningernes
vedtægter/regulativer – og drøfter disse – og herudfra kommer med forslag til
ændringer af klubreglementet. Mht. svømmeprøve skal arbejdsgruppen komme
med nogle forskellige alternative løsninger, som bestyrelsen kan drøfte og bruge til
afsæt for en beslutning.
Arbejdsgruppen består af Bo Bensby, Ole Hansen, Mogens W., Per og Lise
(tovholder). Lise indkalder (referenten tilføjelse den 4. oktober 2017: Lise blev valgt
som tovholder uden hendes tilstedeværelse – og siden møde har Lise trukket sig fra
bestyrelsen).

6) Status økonomi
Orientering ved Britta.
a. Skræddersyet Conventuskursus. Vi skal sende 3 datoer til DGI – alternativt
Finanskursus i Vejle 9. nov 2017 kl. 18:30 til 21:30?
Økonomi: de fleste har betalt 3. rate. Nogle indtægter fra gæster fra andre klubber.
Britta foreslår 3 datoer til skræddersyet kursus (red.: kurset blev afholdt den 3.
oktober)
Fortsat behov for at indkøbe en turkajak til store personer (allerede besluttet i 2015).
Budgetdrøftelse på bestyrelsesmøde den 12. oktober.

7) Status – husgruppens arbejde
Orientering ved Kjeld:
a. Status på reparation af taget og terrassen
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b. Husgruppens møde og beslutninger (se referat). Godkendelse.
Referat 24.08.17
Bygnings gruppen.docx

Arbejdet med reparation af terrassen er påbegyndt. Da det gamle tagpap blev taget af,
viste det sig, at der var en vand under en del af tagpappet på terrassen. Det er godt, at
det blev fjernet. Der er renset alger af terrassebrædderne – og Strømmen har hjulpet
med at bærer dem ud.
Bestyrelsen godkender formålet med husgruppen.
På næste husgruppemøde vil gruppen drøfte en lang række forslag til forbedringer
(med afsæt i forslag fra medlemsmødet og fra 3-års handleplanen).

8) Kajakpolo
Jens Christian kommer med et oplæg til drøftelse af kajakpolo, bl.a. i forhold til:
a. Økonomi & budget
b. Indkøb af våddragter (50% tilskud fra Vordingborg Kommune)
c. Placering af materiel
d. Generel status.
Jens Chr. har sendt en grundig status til bestyrelsen omkring kajakpolo.
Bestyrelsen bakker fortsat op omkring kajakpolo.
Microsoft Word 97
- 2003-dokument

Der er indkøbt våddragter.
Omkring fastholdelse af instruktører se punkt 11 nedenfor.
Bestyrelsen bakkede op om Summer camp 2018.

9) Status – skilt til broen
Orientering ved Per. Drøftelse og godkendelse af forslag.
Per orienterede. Tekstforslag:
”Broen tilhører Vordingborg Ro- og Kajakklub.
Du er velkommen til at benytte broen.
Vis hensyn til klubbens aktiviteter.
Færdsel på eget ansvar.

www.vo-roklub.dk

Str. 35*50 cm. I blå med hvid skrift.
10) Bestyrelsespost i Nordhavnens Bestyrelse.
Orientering om at Kaj Aagaard er trådt ind i Nordhavnens Bestyrelse igen på vegne af
Vordingborg Ro- og Kajakklub. Orientering godkendt.
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11) Uddannelse, efteruddannelse og fastholdelse af instruktører
Drøftelse af behov for instruktører (kajak, robåde (langtur, sculler), kajakpolo og
rospinning) – og hvordan vi får fastholdt de instruktører vi har – og hvordan får vi flere til at
hjælpe som instruktører?
a. Beslutning om instruktøraften. Bestyrelsen vil gerne invitere til en hyggelig
instruktøraften. Planlægges af Bo C., Britta og Lise. Bodil vil gerne hjælpe med mad.
b. Fortsat på frivillig basis – eller med en form for betaling, fx klubtøj?
Bestyrelsen drøftede kort punktet, men emnet skal tages op mere generelt, fx i forhold til
udviklingsforløbet med DKF og DFfR. Umiddelbart positiv stemning for instruktørtøj.

12) Gensidig orientering
a. Robladet er netop udkommet i 50 ex.
b. Status omkring svømmehal og haltider. Jens er i kontakt med kommunen.
c. Rospinning: Britta orienterede, at Christian Damgaard inviterer til et nyt møde for
rospinningsinstruktørerne. Foreløbig er der kun 4 instruktører. Rospinning
forventes at starte til november.
d. Kajaktrim: 17 deltagere. Klubben betalte ungdomsroernes deltagelse.
e. Kajakkursus 2018: Der er allerede 2 personer der er på venteliste til kajakkursus
f. Mobilepay: Britta har bestilt mobilepay til klubben.
g. Ønsker til VRV: Bodil opfordrede til at bestyrelsen sender ønsker til VRV
h. Hjemmesiden: Bent orienterede om, at han har ændret i strukturen på
hjemmesiden. Work in progress!

13) Eventuelt
Intet
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