Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Ro- og Kajakklub 27.1. 2014
Tilstede: Kris Abildgaard, Lene Mathiasen, Jesper Deichmann, Bodil Ejlersen, Berit Laursen, Vibeke Galsbo
Referat: Vibeke Galsbo
Dagsorden:
1) Referat fra sidste møde – godkendt – se dog under punkt 4, hvor der er nogle enkelte
ændringer i forhold til de forslag, som vi havde oppe på sidste møde.
2) Nye medlemmer: Den økonomiske side af Jespers oplæg blev diskuteret og vi vedtog at
nye medlemmer fremover skal betale et års kontigent, når de starter på kursus i stedet
for som nu kursusgebyr og efterfølgende kontigent. Nye medlemmer, som har opnået
roret i en tidligere ro- eller kajakklub skal betale almindeligt kontigent. Vi laver ny fælles
indmeldelsesblanket (Lene Mathiasen og Henrik Hvidtfeldt), hvor der indføjes punkter
med mobilnr og emailadresser samt underskrift på, at de selv sørger for at holde deres
svømmekompetencer vedlige fremover.
3) Siden sidste bestyrelsesmøde har vi spurgt alle de personer, der blev bragt i forslag til
jobs uden for bestyrelsen og listen nedenfor er således en liste over bestyrelsesposter
og poster uden for bestyrelsen:
Rochefer: Lene Mathiasen (robåde), Kris Abildgaard (kajakker)
Uddannelseschefer: Lene Mathiasen bistået af Kim Rosenbach/Kris
Ungdomkontakt: Berit Laursen (kajak), Erik Schmidt og Peter Hansen (robåde)
Bygninger: Ib Thinggaard
Arealer: Verner Jensen
Rengøring: Bodil Ejlersen
Udlån af lokaler: Anne-Marie Eybye
Materiel: Erik Hansen (robåde), Niels Bilde (kajakker), Bent Zacho (ophalervogne)
Nøgler: Kris Abildgaard
Forsikringer: Berit Laursen
Hjemmesiden: Søren Rask og Kris Abildgaard
Postkassetømning: Jesper Deichmann
Emailtømning: der oprettes adresser til bestyrelsesmedlemmerne, som meddeler Kris,
hvis de ønsker posten sendt videre til en anden emailadresse.
Lene laver opslag med kontaktoplysninger og vi sender hver især billeder af alle de
personer, der er omfattet af listen. Kris lægger dem ind på den nye hjemmeside.
4) Kris gennemgik den nye hjemmeside. Ting, der ønskes på hjemmesiden sendes til Kris. Vi
får snart mulighed for selv at lægge ting ind på hjemmesiden de steder, hvor det er
relevant at give alle adgang til at skrive – f.eks. nyhedsrubrikken. Det vil f.eks. kunne
bruges, når man annoncerer langture og sociale begivenheder mm. Hjemmesiden er
stadig under opbygning, så Søren og Kris modtager gerne kommentarer og gode ideer.
Bodil og Vibeke vil gennemgå siden for supplerende oplysninger. Bestyrelsen vil gerne

lægge alles telefonnumre lægges ind i beskyttet område, så man kan logge sig ind og
finde numre på medlemmer, man skal have fat i. Medlemmer, der ikke ønsker deres
telefonnummer dér, skal give Kris besked. Punktet tages op igen på næste møde.
5) Økonomi: Kris har adgang til Viborg Ro- og Kajakklubs eboks. Klubbens cvr er 82367551
Vi besluttede flg. om indkøb:
Fejemaskine indkøbes
- Jespers forslag til elastikker købes
- TV bliver indkøbt af forslagsstillerne og hænges op af dem
- Telenor abonnement til Internet tegnes
- Løbebånd – stilles lidt i bero til vi kan finde en passende placering
Bodil fortalte om arbejdet med at få de to tidligere klubbers kontoplaner arbejdet sammen.
Det giver flere udfordringer end forventet og tager laaang tid.

6) Nordjysk Ro Netværk: Bestyrelsen foreslår Peter Hansen / Vibeke spørger ham
7) Vi har bedt 3 skiltefirmaer om at give tilbud til nye skilte og logoer på trøjer. Vi afventer
at de alle afleverer tilbud. På næste bestyrelsesmøde beslutter vi hvem det skal være.
8) Status på nye hold i foråret:
- Kris indkalder til instruktørmøde for kajakinstruktørerne, hvor det fastlægges
hvordan kajakholdene skal køre.
- Artikel til avisen om vintertur med kajakkerne – i den nævnes det, at vi optager
nye medlemmer til kajakroere nu. Efter standerhejsning kommer der endnu en
artikel om optagelse af roere
- Lene og Kim laver hold for kajakroere, som ønsker at blive frigivet i inrigger
Hald Ege skoleklasse skal dyste i ergometerroning og der efter prøve at ro i
Edon både når vejret bliver godt.

9) Bygninger, status og udfordringer. Jesper har gjort sig tanker om de pladsproblemer vi
har i bådehallerne. Kan de løses ved ophæng? Eller skal vi udenfor med nogle mobil
minihaller? Han arbejder videre med nogle forslag.
10) Årets gang:
- Januar – DM ergometerroning afholdes
- Marts: 1.3, 8.3 og 15. 3 svømmevesteprøver, 3.3 bestyrelsesmøde, 9.3
arbejdsdag, 30.3. standerhejsning
- Maj: Viborg Idrætsråd holder repræsentantskabsmøde, Viborg Kommune holder
lokalefordelingsmøde
- Juni: Sct. Hans aften 23.6
- Oktober: Standerstrygning 26.10

-

November: arbejdsdag 2. 11, Generalforsamling torsdag d. 27.11

Evt) Næste møde 3. marts kl. 19

