Vordingborg Ro- og Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 29-04-2019

Tid: kl. 19.00- 21.30

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose, Anders Bille, Anette Andersen, Britta Helbech Pedersen,
Jens Christian Børsmose , Mogens Wittendorff, Nils Capion og Steven Andersen
Afbud: Tine Jannerup
Næste bestyrelsesmøder: 20. maj 2019 kl. 19-21

Dagsorden
1) Gennemgang af mødeplan
Gennemgået og godkendt. Bestyrelsesmøderne er lagt i Conventus.
2) Økonomistatus
Nils gennemgik regnskabet stillet op mod 25% af budgettet.
Klubben ligger fint i forhold til budget.
Der er behov for at oprette et kontonr. til gebyrer.
3) Husgruppen
• Facade mod vest (mod søspejderne).
• Solfangeranlæg.
• Affaldscontainer
Facaden mod søspejderne. Indkomne tilbud på 35.000 kr. Materialevalg og vinduer
svarende til øst-siden af huset. Tilbuddet er baseret på at vi selv bortskaffer affald. Jo mere
vi hjælper des mere kan vi spare på ombygningen. Mogens sætter det i gang og melder ud
hvornår der er brug for hjælp.
Solfangeranlægget virker ikke tilfredsstillende, men da det ikke er taget med i
handleplanen for 2019 udsættes reparationen af dem til 2020.
Mogens undersøger priser for ugetømning af affaldscontainer, alternativt skift til større
container.
Fliserne ved indgangen til klubben bliver skiftet af kommunen (ikke kun fortorvet, også
rækken af fliser ind mod klubhuset).
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4) Markedsføring af kurser og arrangementer
Drøftelse af roller og ansvar i forbindelse med markedsføring og gennemførsel af kurser og
arrangementer.
Mandag den 13. maj kl. 18:30-21:00 Kajakmesse og friluftsliv v/ Frederik Thomsen
Onsdag den 15. maj kl. 19:00-21:00 Historisk rotur v/ Frederik Thomsen
Lørdag-Søndag 18.-19. maj: Kajaktur til Sortsø v/Frederik Thomsen
Kulturnatten fredag den 24. maj. Tovholder Bo Cervin og Anders Bille.
Vild med vand arrangement lørdag den 25. maj. Tovholder mangler.
Kristi Himmelfart kajaktur (30/5 – 2/6). Tovholder Bo Bensby og Vivi Larsen.
Mens health week uge 24: 11. juni kl. 11-16. Tovholder Kjeld.
Roskole i slutningen af maj. Tovholder Søren Damgaard. Britta bestiller en annonce i
Sydsjællands Tidende.
Turkajakkursus i juni. Tovholder Bo Cervin.
Bestyrelsen drøftede organisering omkring markedsføring.
Jens Christian markedsfører kajakpolo på en række lokale facebook grupper og har
desuden boostet nogle få opslag på facebook.
Anders og Tine mødes for at aftale nærmere om annoncering og markedsføring. De vil
sørge for, at arrangementerne bliver markedsført.
De trykte plakater deles rundt på biblioteket, DGI huset, Iselingeskolen, gymnasiet,
Sankelmarksvej, Brugsen i Nyråd, banker, mv.

5) Henvendelse om samfundstjeneste
Vi har fået en henvendelse om at tage en person 80 timer i samfundstjeneste.
Bestyrelsen vil takke nej til henvendelsen.
6) Svømmeerklæringerne
Status og opfølgning.
De fleste medlemmer har udfyldt svømmeerklæring i 2017, 2018 eller 2019. Der udsendes
en reminder til de medlemmer, som endnu ikke har udfyldt svømmeerklæringen. Der
hænges svømmeerklæringer op ved roseddel-computeren.
Sidste gratis svømning i DGI-hallen tirsdag den 30. april.
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7) Udlån/leje af klubben til fester og arrangementer
Jens Christian har foreslået vi mod betaling udlåner klubben til fester og arrangementer.
Forslag at medlemmer kan leje klubben mod at klubben leveres tilbage i samme stand. Pris
fastsættes efter markedsvilkår. Formålet er at få flere penge til reparation af tag og til
aktiviteter i klubben.
Forslaget blev drøftet. Emnet har været drøftet i tidligere bestyrelser, hvor det historisk set
har været besluttet, ikke at udleje klubhuset til fester - heller ikke til medlemmer. Der kan
være en række spørgsmål omkring konkurrence, moms, foreningstilskud. Andre klubber
har tjent penge på dette, så det kan lade sig gøre.
Desuden er der spørgsmålet om medlemmernes adgang til klubben og det ekstra arbejde
med at udlevere nøgler, tjekke lokalet, service osv.
Emnet drøftes på bestyrelsesmødet i juni. Hvis det derefter er noget vi vil, så skal punktet
drøftes på medlemsmødet i august.
Overnatning fra andre klubber. 6 personer i 6 dage fra Tyskland i slutningen af maj.
Mogens vender med Ann, hvor meget de reelt er i klubben.
8) Orientering og eventuelt
Vordingborg Kommune har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske
udviklingsplaner for lystbådehavnene i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege.
Jens Christian deltager i et udviklingsmøde i starten af maj måned.
Næstved Roklub vil låne robåde 18. maj eller den 15. juni. Henvendelse videresendt til Ann.
Møde om havnens dag i løbet af maj måned. Havnens dag foregår i år i Stege til august.
Der er indkøbt nye pumper og to nye faste kajakpaddlefloats.
Husk at tage forbi biblioteket og se vores flotte udstilling.
Punkter til næste møde, 20. maj:
• Udviklingsplaner for lystbådehavnene v/ Jens Christian.
• Markedsføring
• Danmarksturnering i kajakpolo, 14-15. september 2019
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