Vordingborg Ro- og Kajakklub

Referat til bestyrelsesmøde
Dato: 22-08-2019

Tid: kl. 19.00- 21.00

Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub

Mødedeltagere: Bent Hummelmose, Anette Andersen, Nils Capion, Britta Helbech Pedersen, Jens
Christian Børsmose, Mogens Wittendorff og Tine Jannerup
Afbud: Steven Andersen
Medlemsmøde: onsdag den 28. august 2019 kl. 19-21
Næste bestyrelsesmøder: tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19-21
Referat
1) Valg af referent

Bent

2) Kort nyt / status (max 15 min)
Kun emner, som ikke er nævnt nedenfor.
•
•

Vellykket kajaktrim med 12 deltagere fra klubben (invitation til andre klubber skulle
have være sendt tidligere)
Salsa på terrassen i tirsdag. Der kom rigtig mange deltagere fra Salsa-klubben, men
stort set ingen fra roklubben. Det endte med at være mere et udlån af klubhuset,
end et roklub-arrangement. Relevant drøftelse i forhold til udleje af klubben.

3) Orientering og drøftelse - økonomi
Nils præsenterede halvårsregnskab til ultimo-juni (dvs. uden kontingentopkrævning for
3. kvartal) sat op mod halvårs-budget. Økonomien ser fornuftig ud og budgettet er
overholdt.
4) Orientering og drøftelse – husgruppe
a. Arbejde omkring facade: Efter planen vil arbejdet starte den 2. september.
Mogens sender information ud om hvornår der er behov for hjælpere – og til
hvilke opgaver. Facade og stern bliver skiftet. Der kommer to vinduer i facaden.
b. Arbejdsdag om at skaffe plads i bådehallen til polokajakker. Jævnfør tidligere
bestyrelsesbeslutning skal der skabes plads til polokajakkerne og udstyr i
midtergangen i bådehallen (fra gulv til loft i de to yderste betonfag ind mod
kajak-gangen. Arbejdsdag lørdag den 5. oktober kl. 10-13.
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c. Elektronisk lås ved kajak-porten. Mogens orienterede om mulighed at flytte lås
fra midterporten. Alternativt kan der etableres en faldlås. Det blev aftalt, at
Mogens indhenter tilbud på montering af nye låse på de andre to porte.

5) Orientering og drøftelse – polokajak
a. Status polo, herunder summercamp. Vi havde 22 deltagere. Omsætning på ca.
11.000 kr. Forventning om et lille overskud. Vejrmæssigt var det ikke optimalt.
Vi havde to baner foran klubben. Planen er at gentage arrangementet igen
næste år. Datoer endnu ikke fastsat.
b. Polobanen: vedligehold, opmåling og optagning. I løbet af sommeren var der 3
piger der væltede og ødelagde det ene mål.
GPS-positionerne for banen skal sendes til kommunen.
c. Afholdelse af ét af fire stævner i DM i 2020 (kræver 2 baner). Jens orienterede.
Arrangementet kræver 20-30 frivillige, samt nogle flydebroer. Drøft på
medlemsmødet, om der er en opgave, som vi skal byde ind på.
d. Budget for polokajak – 2020) om køb af nye kajakker. Jens orienterede om
budgetønsker. Aftalt at indkøbe hjelme og visirer nu, i alt 4-6 stk.
6) Orientering og drøftelse - kajak
a. August-havkajakkursus gennemført, fuldtegnet. Der er yderligere 14 på
venteliste. Anette spørger instruktørerne, om de kan nå endnu et hold.
b. Auktion over kajakker. Anette orienterede om at Bo, Bo og Stig vil gå kajakkerne
igennem og udvælge kajakkerne til auktion søndag den 6. oktober.
Planlægningsmøde gennemføres 22/9.
c. Behov for nye kajakker. Turkajak: 1 ny eller 2 brugte. Behov for budget på
20.000 kr. Havkajak: 2 nye eller 3 brugte. Behov for et budget på 30.000 kr.
Instruktørerne oplever, at der ikke er nok kajakker til at gennemføre kurserne
og det kniber med at få kajak til teknik-kursus.
Bestyrelsen godkender indkøb af glasfiberkajakker for i alt max 50.000 kr.
d. Efteruddannelse: Der uddannes yderligere instruktører.
7) Orientering og drøftelse - robåde
Vi har haft en del gæster fra andre klubber, som låner robåde og får gode oplevelser i
vores rovand. Der er blevet roet mange km.
Bestyrelsen efterlyser medlemmer, der vil have instruktøruddannelse og/eller
uddannes som langturstyrmand.
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8) Medlemsmøde 28. august
Drøftelse af emner og program
• Udlejning af klubhus?
• Skabe plads i bådehallen. Arbejdsdag 5. oktober
• DM i kajakpolo 2020. Skal vi det?
• Paddle boards – instruktør?
• Ordet er frit – input til medlemsmødet er meget velkomne.

9) Gennemgang af handleplanen
Se https://vo-roklub.dk/wp-content/uploads/2019/03/Referat-fra-Generalforsamling2019-VRKK.pdf
Bestyrelsen gennemgik hurtigt handleplanen. Mange ting er sat i gang.
10) Vandsports-trailer og paddle boards
a. Trailervogn fra kommunen med sit-on-top kajakker, paddle boards, fiskenet mv.
Til opbevaring og udlån, herunder tilbud til gæster og turister.
Bestyrelsen drøftede behovet og fordelene ved en trailer. Der er mange
fordele, men det er en ulempe, at vi som klub skal tilbyde at lade gæster låne
paddle bords og sit-on-top kajakker. Vi kan som klub være meget
medbestemmende i forhold til indholdet i traileren, og vil kunne bruge traileren
som trailer til polokajakker.
Bestyrelsen anmoder kommunen om en vandsports-trailer. Jens Christian er
tovholder.
11) Planlægning i forhold til kommende aktiviteter
a. Langtursmandag 2/9 – Bent skriver til Søren D. om turene gennemføres
b. Måneskinstur 14/9 - Bent skriver til Søren D. om turene gennemføres
c. Svømmehal – Der er aftalt tider til svømning om tirsdagen i DGI huset.
Kajakpolo kommer igen til at foregå i Bosei. Kajakredningsøvelser forventes at
kunne gennemføres i DGI huset.
d. Rospinning: Britta kontakter instruktører for aftaler omkring opstart.

12) Andet / Eventuelt
a. Telefonisk DGI henvendelse angående projekt for overvægtige børn. Vi har fået
en henvendelse. Aftalt at bestyrelsen læser henvendelsen igennem. Det vil nok
kræve nogle nye instruktører.
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