Referat
Præstø Roklub, bestyrelsesmøde, den 12. februar 2015
Sted: Hos Martin på Hejrevej i Præstø.

Deltagere:
Til stede: Martin, Poul, Jørgen, Flemming, Jørgen og Jesper.
Ikke til stede: Søren og Charlotte.

Dagsorden:
Konstituering af bestyrelsen.
Indkommen post.
Økonomi.
Kalender.
Evaluering af generalforsamling.
Nyt fra formanden.
Nyt fra rochefen.
Hjertestarter.
Eventuelt.

Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formanden er valgt af generalforsamlingen, Martin Poulsen
Næstformand, Poul Bramsen
Kasserer, Jørgen Mortensen
Sekretær, Jesper Ravnsbjerg
Materielforvalter, Flemming Vestergaard
Rochef, Søren Hansen
Medlem, Charlotte

Indkommen post:
Holbæk roklub har sendt forespørgsel om lån af både til 15 gæsteroere, Martin sender yderligere til Jesper.
Hellerup Roklub har sendt forespørgsel vedr. den 20.06.15. Men det er sammenfalden med Jysk Marathon, hvor vi
formentligt deltager med 2 både!
Vordingborg Kommune har spurgt om vi ønsker at benytte Bozai, Svømmehal til næste vinter. Se under nyt fra
formanden.

Økonomi:
Kasseren har ikke noget nyt.

Kalender:
Der er lagt en masse aktiviteter ind. Jesper følger op.
Flemming sender div. datoer med hensyn til Furesø og Faxe Ldpl. Besøg
Datoer for roskole er foreløbige. Der er også lagt datoer ind for standerhejsning o.s.v.

Evaluering af generalforsamlingen:
Generelt forløb den godt, med gode diskussioner og debat.
Ærgerligt med personrelateret indlæg fra enkelte deltagere. Hvis medlemmer har personspecifikke
kommentarer/bemærkninger bør de tages med bestyrelsen direkte og ikke på generalforsamlingen!
Jans forslag vedr. øget fokus på kajakker blev stemt ned med en enkelt stemme. Emnet tages op på et
medlemsmøde efter sommer og et forudgående bestyrelsesmøde.
Vi skal være bedre til at planlægge det rent praktiske med maskiner, borde, stole og tilberedningen af mad og
drikke.

Nyt fra formanden:
Martin gav udtryk for at han glæder sig til samarbejdet i den nye bestyrelse og samtidigt opfordre han til ærlige
udmeldinger og god tone.
Intet nyt fra havnebestyrelsen.
Kommunen spørger om vi vil booke svømning i Bozai, igen til næste vinter. Vi byder ind med tilsvarende som vi har
haft i år.
Vi har et kursus til gode hos DFfR. Evt. instruktørkursus for ungdomsroere eller andet. Poul Bramsen kunne være
interesseret. Undersøges nærmere.

Vi skal have frivillige medlemmer til at deltage i diverse aktiviteter. Martin laver opslag hvor alle har mulighed for
at skrive sig på.
Vi er i år værter ved en afdeling af DM i langdistance kaproning. Martin laver budget. Der planlægges
regattamøde.
Ny båd. Vi skal søge sponsorater inden vi bestiller båden. Nordea, Tuborg Fonden, Præst Brand og Seas-nve.
Vordingborg Kommune har en håndbog for søgning af sponsorater og fonde. Jesper tager sig af dette.
Børneattester kan nu oprettes digitalt. Det kræver at foreningen har NemID. Det sørger Martin for. Det skal være
alle instruktører, bestyrelsesmedlemmer og ungdomsansvarlige.

Nyt fra rochefen:
Søren var ikke til stede.
Jørgen Mortensen fortalte om et kursus for nye langtursstyrmænd i Svendborg. På kurset kan de tillærte
færdigheder kan anvendes. Jørgen tilmelder selv.

Hjertestarter.
På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at klubben anskaffede sig en hjertestarter. Belinda Hansen har
undersøgt nærmere og fremsendt indstilling til bestyrelsen. Der skal formelt udpeges en fadder. Bestyrelsens
forslag til faddere er Niels Pedersen og Belinda Hansen. Vil vi betale strøm til varmeskab og forsikring? Ja. Martin
giver besked til Belinda om at fremsende ansøgning og vedr. faddere.
Bemærkning: Vi bør overveje om der er basis/interesse for et førstehjælpskursus.

Evt.:
Husk nyt standerflag, Martin undersøger.
Orientering vedr. Rugen: Vi har spurgt om vi kunne købe den. Det er blevet afvist. Men vi har fået brugsret over
den mod at forestå al vedligeholdelse. Det er accepteret og der bliver hjemkøbt nye årer.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:
Arrangementet – Åbent hus, skal gentænkes. Nye forslag er velkomne!
Fritid på vandet. Næste møde er den 5. marts, sammenfaldende med bestyrelsesmødet. Plus borgermøde den
17. marts. Invitation kan evt. deles ud med næste Kirkeblad.
Kaproningstræning. Forslag til organisering!

Bestyrelsen

