Vordingborg Ro- og
Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 24-10-2017

Tid: kl. 20.00-21.00

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose (BNH), Kjeld Jørgensen (KJ), Per Rasmussen (PR) og, Bodil
Hagensen (BH), Diana Reitoft (DH), Britta Helbech Pedersen (BP) og Jens Christian Børsmose (JC)
Referent: Bent Hummelmose
Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 1. november kl. 19-21.

Bestyrelsesmødet holdes umiddelbart efter møde med DKF og DFfR om et udviklingsforløb for
Vordingborg Ro- og Kajakklub. Mødet med DKF og DFfR er kl. 17-20.
Referat
1) Møderoller (3 min)
a. Referent - Bent
2) Godkendelse af referat fra sidste møde (4 min)
a. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017. Godkendt (der er ikke, men der
vil blive foretaget en energitest af klubhuset).
3) Suppleant indtræder i bestyrelsen + konstituering (3 min)
Bo Cervin trak sig fra bestyrelsen på mødet den 12. oktober. Derfor er der behov for, at
Bodil træder ind i bestyrelsen i stedet for Bo.
Bestyrelsen konstituerer sig således:
a. Kajakansvarlig - Bodil
b. Sekretær - Diana
c. Øvrige poster: uændret.
4) Vinterroningstilladelser (5 min)
Orientering: Formanden har sendt en mail ud omkring vinterroningstilladelser, hvor i det
understreges, at man skal kunne svømme 600 m og at man i tilfælde af kæntring kan redde
sig selv i land. I øvrigt er kriterierne og aftalen som sidste år. Der er pt. indkommet ca. 30
ansøgninger om vinterroningstilladelse, heraf 1 til robåd.
Kajakansvarlig og formand skal gennemgå ansøgningerne.
- Bodil og Bent gennemgår vinterroningstilladelserne.
- Kjeld aftaler med Søren D. omkring krav til vinterroningstilladelse for robåde.

1

5) 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.
-

Bestyrelsen drøftede de forskellige løsninger mht. svømning for medlemmer: Faste
tider, klippekort, medlemskort, fast pris. Det blev aftalt, at Jens Christian endnu engang
drøfter med DGI om de forskellige løsninger. Drøftes igen på næste møde.

-

Svømmehallen er booket til kajakpolo lørdage kl. 16-17:30. Der kommer til at koste 315
kr. pr. time til livredder, medmindre at vi selv kan stille med en livredder. Ved lidt
planlægning, kan vi måske benytte kajakpolo-timerne til kajakredningsøvelser.

-

En gang i februar-marts skal vi deltage i foreningernes møde med DGI om bookning af
svømmehal.

6) Gensidig orientering (10 min)
a. Ny jernbanebro over Madsnedsund betyder at vi ikke kan ro gennem Madsnedsund
fra den 1. november 2017 til den 1. september 2018.
b. Husk klubkaproning næste lørdag den 28. oktober
c. Der blev nået imponerende meget på oprydningsdagen den 22. november. Stort tak
til alle dem som kom og hjalp.
7) Udviklingsforløb med DKF og DFfR
Bestyrelsen drøftede mødet med DKF og DFfR tidligere på aftenen. Bestyrelsen har valgt at
indgå i udviklingsforløbet med de to moderforeninger. Kjeld bliver tovholder. Kjeld og Per
mødes omkring hvem der skal deltage i foreningstesten. Bent sender nyhedsmail ud – og
spørger, om der er nogle der vil besvare testen, og evt. deltage i fremtidige møder.
8) Eventuelt
Næste møde 1. november har fokus på budget for 2018.
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