Referat af bestyrelsesmøde d. 30.4. 2015
Ad1 Status på otter-projektet
Claus Rost har ikke fulgt bestyrelsens anvisninger og bragt finansieringen af sit indkøb af båd og
årer på plads. Jesper kontakter pr. mail med cc til Claus og den øvrige bestyrelse Danmarks
Rocenter og meddeler at handelen ikke er indgået med Viborg Ro- og Kajakklub, men af
privatpersonen Claus Rost. Samtidig beder han dem som sælgere om at meddele bestyrelsen og
køber om hvad der skal ske med de indkøbte varer.
(Danmarks Rocenter har givet respit med afklaring til 12.5., hvor formand og kasserer igen er
tilbage fra
Ad 2 Hjertestarter
Vi afventer svar på Vibekes undersøgelse af om Nybofondens penge kan anvendes til købet. Kirsten
bliver kontaktet af en Samaritter fra hjemmeværnet vedr. kursus for medlemmerne.
Ad 3 Opfølgning på klubaftenen om sikkerhed
Vi er enige om at der laves en kæntringsøveaften med efterfølgende grillparty efter sommerferien.
Vi skal gå reglementet igennem og samtidig drøfte kriterier for vinterroret.
Rochefen vil finde en person bl. Veteranerne som vil påtage sig at være sikkerhedskyndig og
konsulent i denne medlemsgruppe.
Ad 4 Indkøb af materiel
Martin undersøger priser på årer til de nye robåde. Kris laver prisoverslag på ønskerne til
kajakkerne. Det skal være klart til næste møde.

Ad 5 Status på Frigivelseshold
Tourkajakker – 15 personer
Havkajakker - 8 kursister, som lige er begyndt
Børnekajak hold – 7 nye medlemmer
Robåde seniorer – 3-4
Veteraner - 3-4
Juniorer – 3

Ad 6 Status på rollefordeling på opgaverne for roerne
Martin har som rochef lavet en arbejdsdeling med Lene. Opgaven som uddannelseschef er ikke
besat da Kim ikke længere vil varetage denne. Martin forsøger at finde hans afløser og afklare om
Kim fortsat vil være instruktør på korttursstyrmandskurset. I en overgangsperiode varetager Martin
uddannelseschef opgaven.
Ad 7 Evt.
Kirsten og Martin har bilag for udlæg i forbindelse med standerhejsning, som skal refunderes.
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