Mødereferat fra bestyrelsesmøde for Viborg Ro- og Kajakklub afholdt 02-02-2017
Tilstede: Martin, Flemming, Jesper, Vibeke og Berit (referent)
Fraværende: Kirsten

1. Sidste referat
a. Status på børneattester:

Morten arbejder med sagen på kajaksiden
Martin undersøger sagen på rosiden
Der er fortsat spørgsmå om,hvem af ”hjælperne”, der ska lhave
børneattester
b. Forskellige former for medlemsskab
Aktiv senior
Aktiv junior
Motionist (udfases, dvs. der kommer ikke nye i denne kategori, fratrædelseskategori)
Æresmedlem
Junior B (udfases)
Passive
c. Ventilation
Jesper har fået tilbud, der dog ikke er rettet helt til efter aftale. Jesper gennemgik forslag. Pris
147.340 kr + 14151 kr + moms. Der forhandles fortsat videre. Værkstedet er IKKE en del af
tilbuddet, Jesper kigger på det.

2. Indkomne pkt.
Mødetidspunkter 2017:
Generalforsamling 23-11-17
Bestyrelsesmøder: 23-10-2017 kl. 17-19
29-08-2017 kl. 17-19
19-06-2017 kl. 17-19
25-04-2017 kl. 17-19
20-03-2017 kl. 17-19
Arbejdsdage:
05-11-2017
19-03-2017
Standerhejsning:
25-03-2017

3. Roreglement
Flemming retter det til efter input fra Martin og Vibeke

4. Instruktørsituationen
Mette, Morten, Louise hælper begynderholdet (Morten er tovholder)
Astrid og Sigrid driver begynderhodlet
Anna tager mellemholdet
Markus og Viktor tager det hurtige hold

Tur- og roskolen køres af Anette, Mogens og Jon - Dorte, Jonas, Victor og Stine hjælper.
Instruktør for roere går med ”flowet” som i 2016

5. Nye medlemmer
Der laves ”klubkontrol” med nye medlemmer (også polo), er dem, der kommer medlem??

6. Bådvedligeholdelse
Vi har fået et godt tilbud på coating af Madam Blå, dette foretages i februar (pris 3.000 kr)
Marius og Nørresø er blevet lakeret.
Veteranen har det skidt, tager meget vand ind. Der ventes på mildere vejr for at undersøge, hvor
hullerne er.
Wüpper er OK
Stævnskade på ”Nye tider”, denne skal reperares, er indtil videre kun ordnet med tape.
”Fixe-dage” afholdes, når det bliver varmere (for både kajakker og robåde), Flemming tager action

7. Skift af bank
Flemming undersøger med bankrådgiver hos Jydske Bank

8. Indberetning af medlemmer
Dette er gjort af Vibeke

9. Dato for svømmevestprøve
Lægges i kalender af Flemming

10. Forsikring
Berit indkalder til møde med Tryg (Vibeke deltager også, derfor ikke i uge 10-11)

11. TRYG donationer
VI har fået 15 redningsveste, endnu ikke skaffet, det udnersøges om vikan få ”korte” veste, Vibeke
undersøger

12. Udviklingsplan for søerne
Der er afholdt møde, hvor flere gav udtryk for at være enige i vore holdninger. Der arbejdes videre

13. Rokort og statistik (back-up)
Kris samler op på udviklingsideer til rokort.dk

14. Gaveregulativ og årsnål
Dette punkt udskydes til næste møde

15. Evt.
Problemer for nogle medlemmer med Yoga, der kan ikke trænes i den time, yoga foregår.
Tilmelding fremover åben (-klub, selvbetaling)

