Vordingborg Ro- og
Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 12-10-2017

Tid: kl. 19.00- 21.30

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose (BNH), Bo Cervin (BC), Kjeld Jørgensen (KJ), Per Rasmussen
(PR) og, Bodil Hagensen (BH)
Afbud: Diana Reitoft (DH), Britta Helbech Pedersen (BP) og Jens Christian Børsmose (JC)
Referent: Bent Hummelmose
Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 24. oktober kl. 17-21. Møde med DKF og DFfR

Dagsorden
1) Møderoller (3 min)
a. Referent - Bent
2) Godkendelse af referater (4 min)
a. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. september 2017. Godkendt
b. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2017 Godkendt
3) Suppleant indtræder i bestyrelsen (3 min)
Lise har efter bestyrelsesmødet den 26. september trukket sig fra bestyrelsen. Derfor skal
der vælges en suppleant til at indtræde i bestyrelsen i stedet for Lise.
Diana blev valgt til at indtræde i bestyrelsen.
4) Orientering fra husgruppen (5 min)
Kjeld orienterer om sidste møde fra husgruppen. Referatet er sendt rundt.
Medlemmer fra husgruppen har indhentet beløb til forskellige opgaver.
Der er blevet lavet et gratis energitjek af klubhuset. Der er indhentet priser på en ny stern.
De forskellige priser bliver taget med i budgetdrøftelserne.
Der bliver skabt plads til kajakpolo udstyr ved ydervæg i depotet – og der bliver ryddet op
og skabt bedre plads.
Bestyrelsen er meget tilfredse med husgruppens indsats.
5) Forslag om at svømmeprøver suspenderes til der er vedtaget et revideret klubreglement
(20 min)
Ved den ordinære generalforsamling stillede Kaj Aaggard forslag (nr. 5) om ændring af
paragraf 10 i klubbens vedtægter, bl.a. begrundet i et ønske om bestyrelsen benytter ny
vejledning fra DKF. I forslaget var det også beskrevet, at klubreglementet trænger til at
blive revideret. Forslaget blev vedtaget. Kirsten Munthe-Brun trak sit forslag (nr. 7) om
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ændring af svømmeprøven til at nye medlemmer skal aflægge svømmeprøve. Kirsten trak
sit forslag pga. vedtagelsen af forslag 5.
Efter den gamle bestyrelses beslutning om svømmeprøve:
Medlemmer med et medlemsnummer fra et ulige år skal aflægge svømmeprøve
senest ved udgangen af 2017. Svømmeprøven skal underskrives af et medlem fra
bestyrelsen eller livredder. Hvis et medlem ikke har aflagt svømmeprøve, så vil
medlemmets kajakret/ro-ret blive inddraget. Kajakret/ro-ret kan genopnås ved at
aflægge svømmeprøven.
Klubben har pt. 223 medlemmer. I forhold til svømmeprøve:
 Af 138 medlemmer fra ulige medlemsår har 30 aflagt svømmeprøve.
 Af 85 medlemmer fra lige medlemsår har 28 aflagt svømmeprøve.
På medlemsmødet i august meldte 3 medlemmer sig til en arbejdsgruppe med henblik på
at revidere klubreglementet. På bestyrelsesmødet den 14. september blev Lise valgt som
tovholder for arbejdsgruppen. Lise har siden trukket sig fra bestyrelsen.
Bent foreslår følgende:
a) At kravet om at skulle aflægge svømmeprøve suspenderes frem til vedtagelsen af
et revideret klubreglement.
b) At bestyrelsen udpeger en ny repræsentant (Bent) som tovholder for den
arbejdsgruppe der skal komme med forslag til revision af klubreglementet
c) At nyt klubreglement skal være klart til at kunne blive godkendt i forbindelse med
den ordinære generalforsamling til februar 2018.
Bestyrelsen drøftede svømmeprøven. Bestyrelsen besluttede at suspendere kravet om
svømmeprøve frem til vedtagelsen af et nyt klubreglement vedtages inden den ordinære
generalforsamling. Bo Cervin stemte imod denne beslutning og valgte at træde ud af
bestyrelsen.
Dermed er bestyrelsen ikke længere beslutningsdygtig og mødet sluttes.
6) Vinterroningstilladelser (15 min)
Tiden er nu inde til at ansøge om vinterroningstilladelse.
Bo Cervin foreslår at forudsætningerne for at søge tilladelse til vinterroning i kajak skal
være følgende.
 være frigjort til minimum kajakret 3.
 have roet minimum 100 km. inden for indeværende rosæson.
 være i stand til at svømme 600 meter.
 kunne forevise svømmebevis på 600 meter. Roere der er i 2016 eller senere har
aflagt svømmeprøve er dog fritaget for dette.
Bo Cervin foreslår vedlagte tekst til hjemmesiden:
Microsoft Word 97
- 2003-dokument
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Bo foreslår følgende
a) At kravene bliver som ovenfor skitseret
b) At teksten til hjemmesiden kan godkendes
Udskudt da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig.
7) Svømmehal (10 min)
Jens Christian foreslår følgende omkring svømmehal og haltider:




At vi beder om to tider, hvor vi kan benytte hallen og opfodrer medlemmer til at
benytte disse.
At vi fastholder gammel ordning, hvor folk vise kort og svømmer i daglig åbningstid
At vi booker hele svømmehallen til kajapolo (forhåbentligt onsdag mellem 16 – 17)

Jens Christian foreslår, at ovenstående godkendes.
Udskudt da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig.
8) Budget 2018 (60 min)
Gennemgang af regnskab ved Britta.
Drøftelse af budget for 2018.
Jens Christian har sendt mail rundt med forslag til budgetposter til kajakpolo.
Husgruppen har forslag til en del forbedringer af klubhuset.
Udskudt da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig.
9) Fordeling af opgaver i forbindelse med klubkaproning og standerstryningsfest (10 min)
Drøftelse og fordeling af opgaver
a. Klargøring af klubhuset
b. Klubkapløb
c. Standerstrygningsfesten
Kjeld finder ud af tilmeldingssedler.
Bodil står for maden til festen.
Bent skal finde ud af hvem der skal have nåle/ting (500 km, 1000 km * 2, og 1500 km * 2).
Bent byder velkommen, deler præmier ud mv.
Der er købt medaljer ind til kaproning.
10) Forberedelse til udviklingsmøde den 24. oktober kl. 17-21 (10 min)
Kort drøftelse om forberedelse til udviklingsforløbet med DKF og DFfR.
Mødet er kl. 17-20. Kl. 20-21 ekstra bestyrelsesmøde
11) Eventuelt (10 min)
Intet
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