Vordingborg Ro- og Kajakklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 24-06-2019

Tid: kl. 19.00- 21.00

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose, Britta Helbech Pedersen, Jens Christian Børsmose, Mogens
Wittendorff, Anette Andersen og Tina Jannerup
Afbud: Steven Andersen og Nils Capion
Næste bestyrelsesmøder: 24. juni 2019 kl. 19-21

Referat
1) Referat – referent

Britta

2) Konstituering
Splitte opgaven som kajakansvarlig op i flere andre
opgaver, således at opgaverne bliver splittet op.
• Vedligeholdelse og reparation af kajakkerne
• Sikkerhedsudstyr
Vivi – forslag
• Ansvar for havkajakker
• Ansvar for turkajakker
• Planlægning af kurser o.a.
Instruktørerne - forslag
• Salg af kajakker
Auktion, jf. punkt 11
Hovedkajakansvarlig

Anette i samarbejde med Jens Christian

3) Evaluering af arrangementer
• Kulturnat – det var tungt at stå på Kulturnatten. Næste år skal vi ikke deltage
• Vild – med – vand – er en rigtig god ide. Fremmødte fik prøveture på dagen
• Hvad vil vi egentlig med vores hvervning af nye medlemmer? Giver det nye
medlemmer?
• I år har vi gjort en del markedsføring på biblioteket, DGI Vandhuset og plakater
rundt omkring, annoncering på Facebook og i Sydsjællandske
• Evaluering af vores kurser, samt hvor har vores nye medlemmer set os henne –
Bent sender navne og tlf.nr. til Jens Chr., så kontakter JC og Tina
Fremover vil vi evaluere kurserne lige efter afholdelsen med deltagelse af en fra
bestyrelsen
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4) Frigivelse af polo´ere
De unge skal være fyldt 15 år, før de kan blive frigivet. Flere af vores juniormedlemmer
fylder snart 15 år. Forældrene skal give deres skriftlige samtykke. JC har gjort et stort
arbejde for at gøre ungerne parat til at være på vandet. Dem, der er fyldt 15 år, været
medlemmer i 2 år, forældrene har givet samtykke og betalt depositum kan få nøgle til
klubben
Vi følger sikkerhedsbestemmelserne til næste møde. JC kommer med oplæg til næste
møde
5) Rykkere/opkrævning
Der har været møde vedr. restance. Nils har sendt rykkere ud
Den automatiske opkrævning adviseres den 1. juli med betaling den 10
6) Runde
• Infoskærm – vi mangler en habil bruger
• Kursuspris eksisterende medlemmer for august kajakkursus er 2.000 kr. minus
det beløb, som medlemmet allerede har betalt i år
7) Husgruppe
Facade til august. Afventer dato fra tømreren. Pris ca. 35.000 kr.
Trappen foran huset står til udskiftning med evt. handicapadgang.
Møde i husgruppen i august
Undersøges vedr. forsikring af vores hjertestarter fra Vennerne
8) Bådhallen
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal skabes plads til polokajakkerne i
bådhallen
Planlægningsmøde med ro instruktørerne – forslag d. 5., 6. eller den 7. juli
9) Førstehjælpskursus
8 – timers kursus i Stevns til kr. 295 pr. person den 10. august – tilmelding den 1. juli
Andet tilbud 12 – timers kursus med 15 personer koster kr. 7.55o
Gælder for instruktører og turledere
10) Handleplan
Udsættes
11) Nye kajakker + auktion over gamle kajakker
+ afsætte penge til nyt udstyr til polokajakkerne, bl.a. nye poloveste – JG søger tilskud
fra Tryg Fonden
Auktion skal afholdes først. Gerne snart. Forventet 4-5 kajakker.
12) Næste møder
Bestyrelsesmøde den 20. august
Medlemsmøde den 28. august
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