Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 2/6-2016
Mødet blev afholdt i roklubben, kl. 19.00-21.30
Deltagere: Mai-Britt Bille, Søren Hansen, Flemming Vestergaard, Jørgen Mortensen og Annette Mortensen.
Afbud fra:

Poul Bramsen og Lars Østergaard

Mødeleder:
Referent:

Maibritt Bille
Annette Mortensen

1. Godkendelse/underskrift af referat fra forrige møde
Referatet fra den 12/5 - 2016 blev underskrevet af de tilstedeværende.

2.

Indkommen Post

Brev fra lokalrådet, om PRs bidrag til FVV
Præstø Roklub har tidligere bidraget til projektet(lokalrådet) med Kr. 4.000,Da der nu er dannet en ny forening og lokalrådet ikke længere er med, spørger lokalrådet om vi vil have
pengene tilbage eller de skal overgå til den nye forening.
Enighed om at beløbet skal overgå til den nye forening.
Eniro –”de gule sider” rettelser
Mai-Britt har lavet diverse opdateringer på opfordring.
World Rowing Masters Regatta 2016
DFfR mangler frivillige til denne event og laver i den forbindelse informationsmøder i DSR, Roskilde og
Vordingborg.
Fritid ved vandet
Maibritt får alle referater m.m. fra den nystartede forening.
Vi bliver opfordret til at deltage i alle interessent-møder.
JRH har sendt en mail til Annette med status på projektet.
Mailen videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer.

3.

Økonomi

Indkøb af veste
Flemming har fået 8 forhåndsbestillinger.
Klubben bestiller og betaler samlet.
Klubbens pris er kr. 1.200 pr. stk. når der bestilles mindst 5 stk.
Når et medlem har betalt kr. 1.000,- udleveres vesten.
Jørgen bestiller 8 stk og forsøger at få en aftale om, at der fremadrettet kan bestilles færre antal til samme
pris.
Daglig økonomi
Der er kr. 244.953,48 i klubbens bankbeholdning.
50 har betalt kontingent.
JM følger op på kontingentbetalinger og nøglereturneringer.
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Hjertestarter
Dejligt at vi har fået installeret hjertestarteren, men det blev en dyr fornøjelse at få den installeret.
Kr. 4.500,-

4.

Nyt fra formand

Webmaster
Martin laver backup på ro-protokollen som han hidtil har gjort og han har indvilget i at være webmaster.
Martin kan sætte rospinning-systemet op til ”kom-i-form-roning”.
Mai-Britt taler med Martin om at sætte det i gang.
Barbåd
Martin vil gerne låne ”barbåden” til brylluppet.
Desværre er pladerne skåret op.
Lån af coastal-både
Intet nyt! Eurow er kommet bagud med planlægning, de vender tilbage.
Jysk maraton 18/6 er aflyst.
De to marathon-mandskaber vil ro deres eget maraton i Præstø og omegn.
Måske vi kunne lave det til en klub-event.
Evt. en stafet, et halv-marathon eller et maraton i alm. Kilometerdistance 42 km. (normalt 42 sømil)
Annette laver opslag.
Vordingborg kommune og DGI har fokus på aktiviteter i kystnære områder.
Tvivl om det er et projekt vi bør deltage i.
Mai-Britt er orienteret af Ole Thomsen via den nye idrætsforening Præstø Idræt.
Snaphanen
står og samler støv.
Hvordan får vi den mere på vandet? Mange roere er endnu ikke fortrolige med den.
Virusbådene er oplagte til øve sig i at ro med to årer.
Vi prøver at få den ud alle klubaftner.

5.

Nyt fra rochef

Den daglige roning er godt i gang.
Vi har 4 på roskole. Der laves individuelle forløb hovedsageligt på hverdagsaftner.
De er alle meget dygtige og de vil hurtigt kunne frigives.
2 af dem roede første gang på ”havnens dag i søndags”.
Annette og Søren har ansvaret for at roskoleforløbet bliver fuldført.
VM
Vi skal have kontakt til venskabsklubberne, så dagen kan planlægges og fuldføres.
Jørgen mailer til de kontakter, han har.
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6.

Materiel

Placering af både i bådhallerne
Den nuværende placering tilgodeser, at virus-bådene er gjort tilgængelige.
Der kan måske findes en anden plads, da de alligevel skal bæres ud.
Det er vigtigt, at vi indretter hallerne så de udnyttes bedst muligt.
Det blev foreslået og besluttet, at Rügen (2-åres) igen stilles længst ind til højre i den store hal. Dennes
bådvogn har et sæt hjul så den kan trækkes sidelæns ud. Derefter stilles Frederiksminde, som er den 2-åres
der bruges oftest.
Morgenbådene(Havnørnen og Svend Gønge) skal stå direkte foran portene.
I den første lille ro-hal stilles Lübeck (2-åres) for at give mere plads i længden.
Hvis der kan monteres hjul på flere bådvogne (som Rügen) vil vi meget bedre kunne bruge siderne af
hallerne. Flemming undersøger mulighederne.
Sælhunden
Debat om motorbåden.
Den bliver ikke brugt! Kan den bruges til noget?
Sikkerhed? Følgebåd?
Motoren er næsten ny.
Skal vi sælge båden/motoren?
Enighed om, at det undersøges om båden/motoren kan sælges.
Vedligeholdelse
Vi kan forebygge en del af vedligeholdelsen, især ved at være mere omhyggelig med isætning/optagning af
båden. Vigtigt at bådvognen kommer så langt ud i vandet, at båden flyder. Man må ikke bare trække den
ud.
Materiel-udvalget taler meget om at inddrage medlemmerne mere i vedligeholdelse, skabe en positiv
kultur omkring vedligehold.
Skader på både
Der etableres en logbog, som man kan skrive skader, vedligeholdelse og reparationer ind i.

7.

Hus og Plads

Tag
Der menes fortsat at være hul i taget – flere steder?
Flemming har på eget initiativ indhentet et vejledende tilbud, med ståltegl ovenpå de gamle tagplader.
Kr. 300.000,- Søren vil gerne påtage sig at skifte de plader, der evt. er hul i.
Vand på gulvet i bådhal
Det bliver værre og værre. Flemming har nogle kontakter, som vil komme med et bud på en løsning.
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Hegnet/knækkede stolper
Hegnet mod stranden er ikke kønt.
Skal vi fjerne hegnet eller reparere de knækkede stolper?
I første omgang udskiftes de knækkede stolper.

8.

Nyt fra øvrige udvalg

Det nye udvalg, som skal arbejde med roreglementet, mødes når Poul indkalder.

9.

Kalender

Sankt Hans
Kl. 8 holdet har givet tilsagn om, at de gerne vil hjælpe ved et Sankt Hans Arrangement.
Flemming spørger gruppen om de kunne planlægge denne aften.
Lave opslag, købe ind til grill m.m. dække borde o.s.v.
Sommerfest
Dagen er for længe siden fastsat til lørdag den 20/8 - 2016
Der blev talt om, at lave en anderledes sommerfest! Ideer blev luftet.
Annette, Jørgen og Mai-Britt tænker videre. Søren er med på den praktiske del.
Vi prøver, at få nogle flere med i festudvalget.

10. Projekt Klubudvikling
Mai-Britt og Poul har holdt et indledende møde med AnnaKarina fra DFfR.
Projektet omfatter 4 møder med foreningen. Et nu (torsdag den 16/6 kl. 17.00) og 3 til efteråret (ikke i rosæsonen)
Der blev stillet spørgsmål ved, hvorfor vi skal starte projektet op nu, midt i rosæsonen, hvor vi har meget at
se til og også rigtig gerne vil ro.
Det vurderes, at der med dette projekt er brug for en modningsproces.
Selvom vi starter op nu, giver det ikke nødvendigvis en masse opgaver, men vi sætter forhåbentlig gang i
tankerne.
Nogle af de tanker, som blev sat i gang ved klubkurset i vinters.
Vi har brug for at sætte os nogle mål – hvad vil vi med roklubben?
Er der ting der kan gøres anderledes, nemmere?
Anden sammensætning af bestyrelse, arbejdsgrupper, medlemsmøder og -inddragelse?
Mulighed for mere træning – mindre kaffe?
Tiltrækning af medlemmer – fastholdelse af medlemmer?
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11. Evaluering af Havnens Dag
Dagen gik godt.
Snaphanen var trukket op i havnen, men vi kunne desværre ikke bruge den anviste bro til at gå ud fra.
Der var 6 personer på en prøvetur. 2 kom målrettet fra Bogø for at prøve en ro-tur.
2 er nu på roskole.
Fint med bæverhalen på båden, der blev brugt til prøveturen.
Der kan være behov for flere hjælpere på land.
Fremover skal vi ikke have 2 åbent-hus arrangementer i foråret/sommer.
Vi må huske det i god tid til næste år, hvis havnen laver et lignende arrangement.

12. Eventuelt
På tirsdag den 7/6-2016 er der klubaften med medbragt kaffe og kage på ro-turen.
Landgang enten i Fed Havn, ved Roneklint eller på stranden på Feddet,
De 4 nye kaniner inviteres med. Vi kan tage dem med ud over kanin-farvandet, hvis vi har max. 2 kaniner
med i en 4-åres. Samtidig kan vi øve landgang.
Søren annoncerer på SMS.

Referatet godkendt den ____________

Mai-Britt Bille
formand

Poul Bramsen
næstformand

Jørgen Mortensen

Søren Hansen

Flemming Vestergaard

Lars Østergaard

Annette Mortensen
referent
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