
Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Ro- og Kajakklub 3.3. 2014 

Tilstede: Kris Abildgaard, Jesper Deichmann, Berit Laursen, Lene Mathiasen, Vibeke Galsbo, Bodil Ejlersen 

var med til punkt 2,   

Dagsorden: 

1) Sidste mødes referat godkendt og underskrevet 

2) Udlån af lokaler: Anne Marie laver oplæg til bestyrelsen om reglerne for benyttelsen.  

3) White Water: Jesper orienterede om en henvendelse fra direktøren for Innovationsrådet. Man ville 

vide om vi ville være interesserede i at benytte et evt. kommende anlæg. Det har vi svaret, at vi 

ville, men det er ikke det samme som, at vi støtter opførelsen af anlægget. 

4) Rotary (Bo Henriksen) har henvendt sig for at høre, om vi ikke kunne arrangere en regatta for vores 

bådtyper sammen med alle mulige forskellige bådtyper på søerne i forbindelse med hærvejsugen. 

Det skal være om aftenen og bådene skal have lys på. Bestyrelsen er ikke direkte afvisende, men 

dels skal vi give speciel tilladelse, fordi vi normalt ikke går på søerne efter mørkets frembud – dels 

skal der være nogen til at arrangere det.  

5) Viborg Idrætsråd – spørgeskema 

6) Indmeldelse af nye medlemmer: Lene have lavet et forslag til indmeldelsesblanket, som vi 

gennemgik. Lene laver blanketten færdig og den lægges på hjemmesiden. Mogens har udfærdiget 

brev til nye frigivne kajakroere. Kim har tidligere udarbejdet en tjekliste til instruktion. Denne  

sender Lene til Chris og videre til Henrik. Konto til indmeldelse. Kontonummer til kontingenter: 

7605 1113926.  Kontingent til kajakpolo er det samme som det almindelige kontingent. 

7) Hjemmesiden: Søren har lavet hjemmesiden færdig. Chris har sørget for at lægge alt det, der skal 

med over på den nye side fra Kajakklubben er lagt over. Chris har lukket den gamle 

kajakhjemmeside. Trafikken fra de gamle sider vil blive dirigeret over til den nye. Tilsvarende har 

Chris og Lene lagt materiale ind fra den gamle roklub. Jesper sender beskrivelse af, hvordan man 

lægger opslag ind på siden. Flere skal oplæres i wordpress for at kunne redigere siden. Jesper, Lene 

og Berit vil gerne have kurset nu. 

8) Orientering til virksomhedsregistret mangler. De skal have de underskrevne vedtægter. Vibeke 

sender til Chris. Hvem skriver avisartikel om sammenlægningen? Vibeke taler med veteranerne om 

det.  

9) Forsikringer: Berit kontakter Michael Rasmussen og Jürgen ang. Robådene og Niels Bilde mht 

kajakkerne. Gamle Viborg Roklub havde forsikringer på bygninger og løsøre. Gamle Viborg 

Kajakklub har løsøre forsikring og transportforsikring. Desuden vil vi tegne en såkaldt hacker 

forsikring.  

10) Veteranerne har udvidet deres træningstid om tirsdagen, så den starter 18,30 med 

ergometerroning. Der sættes opslag op på dørene.  

11) Lejekontrakt på Nørresøbadet udløber 31.5. 2015. Vi har anmodet om forlængelse hos kommunen. 

12) Jesper har undersøgt priserne på containere til opbevaring af kajakker. Han arbejder videre med 

sagen, taler med kommunen mm.  

13) Nye skilte: vi har fået 3 tilbud: Skiltecenteret, Chrisser Skilte, Bitsch and Pieces. Vi besluttede os for 

tilbuddet fra Bitsch and Pieces. Jesper giver skiltecenteret besked, Vibeke giver chrisser besked. 

14) Kajakinstruktørkurser: vi sender 5 afsted. Bodil søger tilskud hjem fra kommunen.  



15) Arbejdsdag d. 9.3. Vi skrev punkter på plakaten: den røde, kantliste på den almindelige bro, 

hovedrengøring (træningsudstyr, ergometre, sauna, pudse vinduer, tagrender), gode ideer til at 

udvide pladsen i bådhallen, kajakskabet i bestyrelseslokalet. Lene bestiller sandwiches.  

16) Standerhejsning 30.3. kl. 14,30: navngivning af ny robåd, tale ved formanden, uddeling af 

vintertræningspokalen (Rasmus og Asbjørn) 

 

Næste møde 19. maj 2014, kl. 19   

Punkter til næste møde: kilometertakst når man køre for km klubben samt telefonpenge 

 


