
Bestyrelsesmøde i VR mandag d. 19-05-2014 

 

Deltagere:  Jesper Deichmann, Lene Mathiasen, Bodil Ejlersen, Kris 

Abildgaard, Berit S. Laursen 

Fraværende:  Vibeke Galsbo 

Referent:   Berit S. Laursen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af referat 

2. Udlejning af lokaler, evt. begrænsning 

3. Kasserer-posten 

4. Øvrige arbejdsopgaver, Verner 

5. Hjemmesiden 

6. Forsikringer, opfølgning 

7. Vi skal have tilpasset reglement til nye DKF-sikkerhedsregler 

8. Hjarbæk grunden, bjørneklo samt evt. salg 

9. Rotter i hæk, grene og træer, evt. snak med nabo 

10. Uddannelse af instruktører til frigivelseshold 

11. Lejekontrakt Nørresøbadet 

12. Skilte/logo 

13. Ombygning/vedligeholdelse af bygninger 

14. Kilometertakst, når man kører for klubben samt telefonpenge 

15. Diverse 

 

Ad 1. 

Referat fra 03-03-2014 godkendt og underskrevet 

 

Ad 2. 

Bestyrelsen blev enig om, at vi ikke ønsker telt opstillet på grunden i 

forbindelse med udlejning. Vi ønsker max. 2 udlejninger per måned. 

 

Ad 3. 

Vibeke Galsbo vil gerne overtage kassererposten, når Bodil Ejlersen holder 

efter generalforsamlingen. Bodil hjælper til i overgangsfasen. 

 

Ad 4. 



Der er ingen problemer med frivilligt arbejde som efterlønner. Verner har 

fået skriftlig besked. 

 

Ad 5. 

Bestyrelsen er bagud med input til hjemmesiden. Der aftaltes at holde et 

kursus med Søren efter sommerferien. Login til Forum: viborgroogkajakklub, 

PW: pagaj 

 

Ad 6. 

Værdisættelse af robåde – Berit spørger Martin. Jesper taler med Niels Bilde 

vedr. værdisættelse af kajakker – tilbagemelding til Berit (for forsikring). 

 

Ad 7. 

Dette punkt tages op på næste møde, Kris forbereder materiale. 

 

Ad 8. 

Verner snakker med Erik vedr. bjørneklo på grunden i Hjarbæk. Grunden er 

IKKE til salg for 25.000 kr. Salg behandles ved en senere lejlighed. 

 

Ad 9. 

Der er observeret husrotter ved skellet til naboen med de høje træer. Jesper 

har snakket med naboen, som ligeledes har observeret rotterne. Naboen 

sætter fælder op og retter henvendelse til kommunen. 

 

Ad 10. 

Det er bestyrelsens ønske, at der i 2015 udbydes 2 frigivelseshold for 

kajakroere. Vi kigger efter nye emner til instruktører til både kajakker og 

robåde. 

 

Ad 11. 

Lejekontrakt med Nørresøbadet, Jesper rykker kommunen for kontrakten 

 

Ad 12. 

Bestyrelsen har besluttet, at klubben fremover skal have det gamle 

”våbenskjold” i mørk blå. Skriften skal være Viborg Ro- og kajakklub. Der 

skal være en cirkel omkring skriften og ”våbenskjoldet”. Jesper taler med 



Malene Bitsch. Det blev besluttet, at vi skal have navn og logo mod vejen og 

logo mod søen. 

 

Ad 13. 

Det blev diskuteret, hvor mange kajakpladser det ville give at lægge det 

gamle vesterum til bådhallen (12-15 pladser). 

 

Udskiftning af ovenlysvinduer skal være afsluttet og betalt inden 01-10-

2014 (tilskud fra kommunen). 

 

Ad 14. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen IKKE modtager telefonpenge, men derimod 

tager ud og spiser sammen en gang årligt. Kilometer kørt for klubben uden 

trailer betales med 2,10 kr. (laveste takst). Kørsel med trailer betales med 50 

% oveni laveste takst (3,15 kr.). 

 

Ad 15. 

a) Skal klubbens navn ændres i virksomhedsregistreret? ja, Kris tager sig 

af det 

b) Henvendelse fra Bo Henriksen vedr. regatta? VI har ikke kapacitet til 

det, så nej tak 

c) Ove Arkil, opbevaring? VI har endnu ingen besked fået vedr. tidspunkt 

d) Sankt Hans, hvem arrangerer? Lene sætter seddel op med 

opgaver/tilmelding, samme princip som sidste år 

e) Skal vi søge om en hjertestarter? nej 

f) Svømmeveste skal være CE-mærket, ikke noget problem, vores veste er 

OK 


