Vordingborg Ro- og
Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 26-09-2017

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), Lise Mogensen (LM), Per Rasmussen (PR) og Diana
Reitoft (DH).
Afbud: Bodil Hagensen (BH)
Referent: Bent Hummelmose
Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 12. oktober kl. 19.00-21:30

Dagsorden
1) Online kursus i Conventus
Bestyrelsen deltog i et online (skype transmitteret) kursus/introduktion til Conventus.
Under kurset fik vi oplyst, at det er muligt at hive bankposteringer ind i conventus via et
excelark, men at det dog ikke var let.
Under kurset fik vi bl.a. oplyst, at det er muligt at knytte billetter/tilmelding til en aktivitet.
Programmet kan også bruges til bookning af ressourcer (fx kajakpolobanen) og til
indrapportering af medlemstal til kommunen.
Hvis vi vil bruge SMS funktionen, så koster det 120 kr. i tilmelding + 35 øre pr. sms.
Efter Conventus-kurset aftalte vi nedenstående dagsorden:
2) Drøftelse af mødeform
Bestyrelsen drøftede/evaluerede mødeformen.
For at få mere fremdrift i møderne, aftalte vi følgende:
 Forslag til dagsordenen skal sendes til Bent en uge før mødet. Forslag til
dagsordenspunkter skal indeholde beskrivelse af forslaget, forslag til beslutning og
forventning om hvor lang tid punktet skal drøftes.
 På møderne skal vi udpege ordstyrer, tidsstyrer og referent.
 Opsamling på beslutninger
 Uddelegér i mindre arbejdsgrupper.
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3) Kajakpolo
Jens Christian ønskede at drøfte kajakpolo summer camp d. 2. juli-6. juli 2018.
Opmærksomhed på at der samtidigt er et stort optimistjolle-arrangement.
Bestyrelsen vurderer, at der er plads til begge arrangementer.
Kajakpolo tur Glamsdalens Efterskole i november. Det er et weekendstævne, hvor der er
gebyr for tilmelding. Bestyrelsen besluttede, at deltagerne kan få den t-shirt (som de
alligevel skulle have), max deltagertilskud på 200 kr. pr. barn, samt kørsel i 2, max 3 biler.
4) Kajakpolo grej i klubhuset
Der er behov for at kajakpoloudstyret (våddragter, veste, særlige pagajer mv.) kan
opbevares i klubben. Bestyrelsen gik en tur i bådehallen og værkstedet og så på
mulighederne.
Det blev aftalt, at husgruppen ser på forskellige muligheder – og indenfor nogle (et par)
måneder får skabt plads/etableret de nødvendige hylder etc.
Jens Chr. og Kjeld taler nærmere om dette.
5) Vinterroningstilladelser
Bo Cervin mindede om, at det er tid til at få meldt ud omkring vinterroningstilladelser.
Dette førte til en drøftelse omkring svømmeprøver. For nuværende er der ikke truffet en
ny bestyrelsesbeslutning om svømmeprøver – og derfor må det gælde, at man kun kan få
vinterroningstilladelse, hvis man har roet mindst 100 km i sommersæsonen og har en
svømmeprøve, der højst er 2 år gammel (se endvidere punkt 6 nedenfor omkring
svømmeprøven).
Omkring vinterroningstilladelserne blev kravet om roning før solopgang drøftet. Skal der
kunne gives dispensation for dette krav (fx relevant for PR, som ofte tager på vandet før
solopgang)? Der blev ikke truffet beslutning om dette.
Det blev aftalt på mødet at Bo Cervin skulle rette teksten til og udarbejde opslag i klubben
– og at Bent skulle rette formular og teksten til på hjemmesiden.
(Redaktionel tilføjelse 4. oktober: måske skal udmeldingen om vinterroningstilladelserne
afvente behandlingen på mødet den 12. oktober, jf. punkt 6 nedenfor).
6) Svømmeprøve og klubreglement
Bent orienterede om, at han til næste bestyrelsesmøde den 12. oktober vil stille et forslag
om, at kravet om svømmeprøve suspenderes indtil bestyrelsen har vedtaget et nyt
revideret klubreglement (evt. efter en drøftelse på en generalforsamling).
Dette førte til en længere og følelsesladet debat om sikkerhed, kontrol og tillid.
Udfaldet af beslutningen på kommende bestyrelsesmøde vil påvirke kravet til
vinterroningstilladelserne.
7) Eventuelt
Intet
/Bent Hummelmose
4. oktober 2017
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