Vordingborg Ro- og
Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 01-11-2017

Tid: kl. 19.00- 21.30

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose (BNH), Kjeld Jørgensen (KJ), Per Rasmussen (PR), Bodil
Hagensen (BH), Diana Jørgensen (DH), Britta Helbech Pedersen (BP) og Jens Christian Børsmose
(JC)
Afbud:
Referent: Diana Jørgensen
Næste bestyrelsesmøde: Næste planlagte er 9. december 2017.

Referat
1) Møderoller (3 min)
a. Ordstyrer og tidsstyrer: Britta
b. Referent: Diana
2) Godkendelse af referater (3 min)
a. Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017.
Godkendt.
3) Mødeplan – næste bestyrelsesmøder (4 min)
Nuværende mødeplan indeholder kun:
a. Bestyrelsesmøde 9. december kl. 13- xx (arbejdende julefrokost)
b. Bestyrelsesmøde 10. januar 2018 kl. 19-21:30
c. Generalforsamling torsdag 22. februar
Indstilling: at bestyrelsesmødet 9. december ændres til 2 møder.
Der fastsættes endnu et bestyrelsesmøde mandag d. 5 februar kl. 19.
D. 9 december bliver fra kl. 13 til 18, hos Per på Riddergade 23, 4760. Vi tager hver en ret
med.
4) Svømmehal (10 min)
På sidste møde drøftede bestyrelsen følgende muligheder for at tilbyde svømning for
medlemmerne: Faste tider, klippekort, medlemskort, fast pris.
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.
Jens Christian præsenter resultat af møde med DGI
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Indstilling: at bestyrelsen vælger et tilbud, og melder dette ud til medlemmerne.
Vi får faste baner, da prisen stiger med 30 % når den nye svømmehal åbner (til gengæld v
få flere baner i den nye hal).
Vi får en bane om mandagen fra 16 til 17, indtil den nye hal åbner.
Vi har hele svømmehallen lørdage fra kl. 16 til 17.30 til kajakpolo, ind il den nye hal åbner.
Hvis vi har egne livreddere, så vil vi spare udgifter til livredder. Bent vil spørge via
nyhedsmailen, om nogle af vores medlemmer/instruktører vil være livreddere.

5) Regnskab 2017 (30 min)
Gennemgang af regnskabet og sammenligning med budgettet for 2017.
Drøftelse omkring opkrævning af passive medlemmer.
Vurdering af råderum til indkøb af materiel / opfylde mål i 3 års-handleplanen.
Britta informerede om regnskabet.
Der er sendt opkrævninger ud for 4. kvartal 2017. Det har været tidskrævende.
Der er blevet betalt 62500 kr. af regningen for tag-reparationen. Resten betales.
De passive medlemmer vil blive opkrævet. Det blev drøftet, hvordan vi får fuldt op på de
passive medlemmer, da vores oplysninger er mangelfulde for nogle af de passive
medlemmer. Kjeld og Jens Christian vil følge op på de passive medlemmer. Nøglerne bliver
lukket for de passive der ikke har betalt inden 31.12.2017.
Jens Chr. ønsker at det kommunale tilskud til ungdomsroerne kan ses på en konto i
regnskabet.
Vi så på vores udgifter til forsikringer. Jens Christian vil deltage i et forsikringsmøde i
Rungsted – og vil være med til at evaluere vores forsikringer.

6) Indkøb af grej til kajakpolo (15 min)
Jens Christian indstiller, at der indkøbes 6-8 kajakpolopagajer og et tilsvarende antal
polokajakker. Jens Christian forelægger budget på mødet.
Der er enighed om at der skal investeres i kajakpolo udstyr. Der ser ud til, at kajakpolo i
svømmehallen vil give underskud, men dette ses som en investering.
Jens Chr synes vi skal opfordre nogle medlemmer til at tage livredderprøven.
Det besluttes at købe 8 polo pagajer, 8 polokajakker, veste og hjelme. Pengene kan evt.
tages fra bådfonden. Når tilskuddet fra Nordeafonden er trukket fra, så vil det koste
klubben ca. 50 000 kr. Klubben vil søge VRV om 10.000 kr. i tilskud.
Der skal sættes logo på alt udstyr til polo. Dette sørger Jens Chr. for.
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7) Budget 2018 (40 min)
Drøftelse af budget for 2018 og drøftelse 3-årshandleplan.
Efter en grundig drøftelse, skal der evt. nedsættes en/flere arbejdsgrupper, som
udarbejder udkast til budget og handleplan.
Budgetdrøftelsen blev aftalt delt op i nogle grupper:
 Bygningsgruppe (Kjeld)
 Indretnings gruppe (Per)
 Robåde gruppe (Kjeld)
 Polo (Jens Chr)
 Instruktører, herunder uddannelse og udstyr (Bodil)
Deadline søndag d. 26 november for at sende budgettal for 2018 til bestyrelsen.

8) Opsamling på udviklingsmødet den 24. oktober (10 min)
Kort drøftelse om udviklingsforløbet med DKF og DFfR.
Der er sendt link ud på forenings testen og deadline om ca. 14 dage. Kjeld samler op på
dette. Der vil blive kaldt ind til næste forenings udviklings møde når DKF og DFfR kommer
med udkast til datoer.

9) Havnens dag/Aktiv dag 9. juni 2018 (10 min)
Annelise Karlshøj fra Vordingborg Gymnastikforening har henvendt sig om aktiv dag den 9.
juni. De ønsker at trække mange frivillige foreninger i kommunen ned til aktiv havn (som
opstart på vandugen). I 2018 falder dagen på lørdag 9. juni. Aktiv Havn foregår både på
land og i vandet, og det er de foreninger, der deltager, som står for deres aktivitet.
Det er vigtigt, at der er liv og godt humør på pladsen, og mulighed for at være fysisk aktiv,
se på opvisning og lytte til dejlig sang/musik.
Vordingborg Gymnastikforening og Idrætsrådet ønsker at benytte en del af området ved
roklubben – og vil sætte telte om, så der er plads til mange foreninger.
Annelise m.fl. vil gerne mødes med roklubben fredag den 17. november kl. 14 for at se på
området.
Bodil vil vise rundt og tage imod Annelise m.fl.
10) Gensidig orientering (10 min)
a. Bo Bensby bestiller vognmand til bådebroen. Vognmanden er bestilt til d. 18
november.
b. Beslutning om arrangement med vinsmagning. Denne ide sendes videre til
vennerne.
Evt.:
Standerhejsning den 7. april 2018
Bodil foreslår, at der gives en klubtrøje til ungdomsinstruktørerne.
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