Vordingborg Ro
Ro- og Kajakklub
Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:10-01-2018

Tid:kl. 19.00- 21.30

Sted: Vordingborg RoRo og Kajakklub

Mødedeltagere:Bent
Bent Hummelmose (BNH), Kjeld Jørgensen (KJ),Per
Per Rasmussen (PR), Diana
Jørgensen (DH), Britta Helbech Pedersen (BP) og Jens Christian Børsmose (JC)
Afbud: Diana Jørgensen og Bodil Hagensen
Referent: Bent Hummelmose
Næste bestyrelsesmøde: Næste
æste planlagt møde 23. januar 2018 kl. 17-21 (udviklingsmøde)
Næste ordinære møde er den 5. februar 2018
Referat
1) Møderoller
a. Referent: Bent
2) Godkendelse af referater (3 min)
a. Referat
eferat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2017. Godkendt.
Godkendt
3) Regnskab 2017
a. Gennemgang af regnskab. Regnskabet er ved at blive afsluttet
b. Manglende kontingents opkrævninger. Der er blevet udsendt rykkere – og ca. 10
personer er blevet meldt ud af klubben.
4) Kommunikation
a. Kommunen vil promovere klubber via facebook (4760 hjælper hinanden). Klubben
kan få promoveret 1 opslag pr. uge.
Vi vil gerne benytte tilbuddet. Vi vil prøve at få opslag og videoer i flere uger.
Vi deler opslagene på facebooksiden. Der skal derfor også ligge noget på klubbens
hjemmeside. Dem der sender til Ditte_marie_3@hotmail.com sender kopi til Bent,
så han kan få det på hjemmesiden. Opslag om morgenroning, vedligeholdelse i
klubben, vinterroning, rospinning, kajakpolo, vinterbadning, robåd. Bent sender
skemaet ud.
5) Bassinlivredderprøve/kursus
ivredderprøve/kursus
Jens Christian orienterede om mulighederne for livredderkurset.
Svømning
ning kan blive gratis for klubben, hvis vi selv leverer livreddere.
Livredderprøven gælder for et år. Det er oplagt, at vi uddanner 88-10 medlemmer.
Jens Christian skriver tekst og udarbejder en tidsplan.. Generel mail til alle. Specifik
henvendelse 10-20
20 pe
personer. Vi sigter på et kursus til september/oktober 2018.
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6) Roblad nr. 1:2018
Roblad skal udkomme senest den 1. februar for at udkomme 3 uger før
generalforsamlingen. Mail sendes ud om deadline for input til bladet.
7) Instruktørmøde
a. Næste instruktørmøde onsdag den 7. februar.
Jens Christian sender referat ud fra mødet og indkalder alle instruktører til mødet.
Vi skal have fundet en ny dato for havkajakredningsøvelser i svømmehallen
Kjeld kontakter Bo C. mht. kajakkurserne.
Vi mangler at få fastsat en dato for et konverteringskursus.
8) Udviklingsmødet den 23. januar 2018 kl. 17.
Bestyrelsesmedlemmer og deltagere i udviklingsmødet skal udfylde foreningstesten
inden den 18. januar. Kjeld har sendt reminder til deltagere om mødet.
Anna Karina fra DFfR har sendt en del dokumenter. Adgang via Google Drive.
9) Diverse opgaver
a. Tjekke medlemskartotek: Bent (ind til videre)
b. Indberette medlemstal: Inden 31. januar. Kjeld og Bent booker møde med Tina. På
sigt skal vi have en ansvarlig for medlemskartotek og data i roseddel, samt ipaddle.
c. Rette vedtægter: Britta
d. Skilt til broen: Per bestiller skilt broen.
e. Udkast til nyt klubreglement: Bent, planlægger arbejdsaften.
f. Maling og udskiftning af blyglas i indgangsparti: Arbejdslørdag snarest. Kjeld
planlægger dagen (husgruppen). JC hjælper med mad.
g. Indretning af klubhuset: Opsætning af billeder
h. Elektronisk infotavle
10) Forberede generalforsamling
a. Input til bestyrelsens beretning: fortælle nogle af de positive indsatser og tiltag.
b. Godkende at kajakkurser opkræves med 1500 kr. uanset om man er samboende.
c. Generalforsamlingen indkaldes ved at offentliggøre det på klubbens hjemmeside og
ved annoncering i robladet 3 uger før. Endvidere ved opslag i klubben og på
Facebook.
11) Eventuelt
Forventet dato for første kontingentopkrævning primo februar.
Britta, Kjeld og Bent mødes med Tina om medlemsindberetning. Kjeld indkalder.
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