Referat bestyrelsesmøde 19. august 2015
Til stede: Carsten, Johnny Bo, Morten, Susanne, Jørn, Jørgen Steen, Hanne (referent).
Fra DFfR, sekretariatet: Anne Meisner
Afbud: Lars, Leif

1. Status efter branden.
Forsikringer
OR har forsikring hos Tryg. OR har fået kontaktperson til løsøreforsikring og kontaktperson til
husforsikring. Assurandør har haft kontakt til Carsten. Løsøreforsikring er sat til 6,4 mio. kr.
Hvis man som privatperson har haft noget stående i klubben, skal det anmeldes til ens private
forsikring.
Alt hvad vi låner af både mv. skal registreres og forsikres.
Det er aftalt med Erik Gork, at han er ORs tovholder til Tryg Forsikring. Carsten og Johnny Bo
er repræsentanter i forhold til bestyrelsen.
Både (hvad kan reddes).
Vi har endnu ikke fået adgang til klubben, og ved derfor ikke om der er både i de gamle
bådhaller som kan bruges, eller om alle både er ødelagte.
Brug af klubfaciliteterne (hvad kan bruges)
Vi afventer adgang til klubben.
Midlertidige lokaler
Bestyrelsen har fået tilbudt at leje lokaler hos HK på Kanalvej. Vores forsikring har en
genhusningsklausul, så forsikringen betaler udgiften for lejede bygninger, samt omkostninger
til flytning. I HK bygningerne kan der opbevares både, og det kan bruges som klublokale.
Der indgås en aftale omkring lokalerne. Der sættes cylinder i bygningen, så klubnøglen kan
bruges.
Det undersøges om vi kan låne hvid plasticmøbler, som allerede står i bygningen.

Tilbud fra andre klubber mfl.
Kaproningsbåde:
Der er lånt både til kaproerne, der mangler dog enkelte og der er lovning på flere både.
Outriggere til motion:
Fra Bagsværd er der lånt to motions 1x, som ligger klar ved klubben til at blive rigget til
(ungdomsroere).
Mange har været hjælpsomme og kontaktet OR ift lån af både. Følgende kontaktes ift at vi
gerne vil låne både:
2x fra Jacob Meden (ungdomsroning)
1x Aylings, 1x Empacher, 2x fra Nakskov Roklub (ungdomsroning)
Carsten kontakter Furesø
Evt. bådlån fra: ARA

Inriggere:
Vi har fået tilbud om at låne to både i Fåborg og en båd i Bogense. Gennem sekretariatet kan
vi låne fire både fra henholdsvis Nykøbing Sjælland og Vordingborg. Det er alle to-årers
inriggere.
Vi afventer taksator ift reparation af trailer. Carsten kontakter taksator mhp. fremdrift i sagen.
Lister til forsikringsselskabet.
Der er lavet en liste over både og værktøj. Listerne skal gennemgås og suppleres. Derudover
skal der laves liste over øvrig løsøre.
Sekretariatet (hvilket muligheder kan trækkes på gennem sekretariatet).
Både:
Nykøbing Sjælland og Vordingborg har hver to 2-årers inriggere som ikke bruges og som kan
lånes. I september og oktober forventes alle udstationerede både ledige.
Sekretariatet undersøger hvor der står Edun både, og hvordan lån af dem kan koordineres.
Forsikring af lånte både:
Forsikringen betaler dækning af både, og omkostninger med hentning af lånte både.
Sekretariatet undersøger, om DFfR kan stå for forsikring af lånte både.
Kommunikation:
Der er kommet mange henvendelser om hjælp til OR, som vi gerne vil sige tak for.
Sekretariatet vil være behjælpelig i forholdt til formidling på roning.dk
Diverse status
Forældrenetværket søger penge til nye telte, borde, stole mv. til brug til regattaer.
2. Næste fase.
Valg af bygningsrådgiver /arkitekt.
John Ville Rasmussen, R Arkitekterne, kontaktes ift arkitekt på genopførelse. John Rasmussen
var tilknyttet byggeriet af de nu brændte bådhaller.
Hvad vil vi prioriterer når vi kommer i gang med genopførelsen.
Bådhal er første prioritet ift genopførelse.
Baderum er også vigtige, den umiddelbare forventning er at baderum/omklædningsrum kan
tages i brug efter rengøring.
3. TCO/KCO økonomi/egenbetaling mv.
Penge fra Rosportens Fremme og Team Danmark:
Egenbetaling for træningslejr på 2.000 kr. samt transportudgifter for forældre.
Egenbetaling til U-VM. To roere var til U 23, ca. 10.000 pr. person. Tre roere var i Rio, hvilket
kostede ca. 11.000 kr. pr. person.
Der afregnes for trænerudgifter inden 31/12 2015.
Bilag skal fremsendes løbende til kasser.
4. Strategipapir TCO/KCO
Johnny Bo har møde med Elitesekretariatet omkring strategipapir og andre anliggender i
forhold til TCO/KCO.

5. DFfR kurser i det kommende år.
DFfR efterspørger en endelig tilkendegivelse af, om vi ønsker indtjeningen + arbejdet i
forbindelse med kurser.

Det drejer sig om nedenstående datoer i 2015:
Langtursstyrmandskursus 26.+27. september
Klubtræner modul C 23.-25. oktober.
Grundet situationen med branden kan vi ikke have kurser i efteråret 2015, hvilket DFfR
orienteres om.
Datoer i 2016:
Modul A 6.-7. februar
Ungdomstræner I 5.-7. februar
Modul B 5.-6. marts
Ungdomstræner II 5.-6. marts
Modul C 29. april - 1. maj
Modul D 20.-22. maj
Langtursstyrmandskursus 24.-25. sep.
Carsten melder tilbage til DFfR, at vi gerne vil varetage de pågældende kurser i 2016.
Johnny Bo undersøger om forældrenetværket kan varetage kurserne.
5. Organisationsdiagram
Organisationsdiagrammet er drøftet færdigt og besluttet. Det revideres dog løbende ift behov
og udvikling.
Organisationsdiagrammet vil blive lagt på hjemmesiden.

