Referat fra Roudvalgets årsmøde den 22. februar 2016

Orientering:
Som nævnt på roudvalgets møde i september har der været 13 på roskole, 9 gennemførte
og der er i dag 3 som er aktive roere.
Til sidemandsoplæring hos formiddagsroerne har der været 3 under oplæring og alle er i
dag aktive roere.
Der blev stillet spørgsmål om roskolen skulle fortsætte eller helt erstattes af sidemandsoplæring, som gav en større fleksibilitet, da kommende eventuelle roerer kunne tilmelde sig
hele året.
Der var enighed om, at det er et spørgsmål der skal drøftes blandt instruktørerne.
Carsten foreslog, at nye roere, der havde gennemført roskole eller sidemandsoplæring og
var blevet frigivet, skulle modtage en robluse som en ”kærlig” velkomst blandt de garvede
roere. Det vil blive bragt op i bestyrelsen
Om materialet blev de nye 4 hjulede bådvogne nævnt og der havde kun lydt tilfredshed
blandt roerne, som har bemærket fordelene ved stabilitet og at der er bremsere der kan
aktiveres på forhjulene.
Bådene er også blevet udstyret med fendere til brug ved landgang ved bådebroer, fenderne
er så tilpas store, at de også kan bruges som båderullere, hvis båden skal halet op på en
strand. Instruktør Poul Erik Dalager arrangerede et lille knob-kursus i forbindelse med tovværk på fenderne.
Vi finder, at bådene er i god stand, takket være flittig pasning og vedligeholdelse, der er pt.
ikke behov for nye både.
Der blev udleveret en statistik over roede kilometre i bådene i forhold til sidste år, der er
blevet roet nogle mindre kilometer i 2015, men vejret har heller ikke altid været det rette
rovejr.
Udvalget gennemgik i korte træk klubreglement og sikkerhedsprocedure.
I forbindelse med sikkerhed, er der en opstramning af reglerne for svømmeprøve, som omfatter nødvendighed af, at roerne skal have aflagt svømmeprøve på 300 meter for, at kunne
deltage i langture – det kan nås i denne svømmesæson, hvor livredder vil være til rådighed,
der findes et skema på forsiden af hjemmesiden til dette formål.
Nye roere kan ved indmeldelse nøjes med en tro og love erklæring om, at vedkommende
kan svømme 300 meter, roere der ikke har svømmeprøve, men en tro og love erklæring skal
altid være iført redningsvest inden for det vi kaldet dagligt rofarvand.
Den ansvarlige skibsfører, der på rojournalen udskrives som styrmand, skal udover, at have
de fornødne rettigheder til, at ro den planlagte tur også drage omsorg for, at roere der ikke
har svømmeprøve er iført redningsvest.

Angående forslag til fællesarrangementer blev nænt at suppeturen og fællesturen
Grundlovsdag var en hyggelig dag og et godt arrangement og det blev besluttet, at gentage
disse aktiviteter.
Den 23. oktober havde vi besøg af Karina Gravad fra hovedforbundet DFfR, som gennemgik
klubbens reglementer og fortalte levende om sikkerhed til søs, demonstrerede redningsveste
og sikkerhedsudstyr.
Vi er i udvalget enige om, at vi skal bruge DFfR til lignende arrangementer, temaaftener
m.m. til næste vinter.
På omtalte aften demonstrerede Karina nogle nye redningsveste, som var mindre end dem
vi har erhvervet fra Trygfonden og vi er enige om, at indkøbe et antal af disse.
Vi gennemgik også sikkerhedsposen og blev enige om, at indkøbe 5 stk. udstyret med det
mest nødvendige sikkerhedsudstyr til brug ved langture.
Aase vil tage kontakt til DFfR og forhøre om redningsveste og sikkerhedsposer.
Carsten foreslog, at beløbet fra vores sponsorer kunne bruges til dette formål og så kunne
vi, når vi sende nye opfordringer til fornyelser af sponsoraterne oplyse vores sponsorer, at
deres sponsorat var blevet brugt, til at højne sikkerheden i klubben ved indkøb af moderne
redningsveste. Det var vi alle enige om var en god idé.
Så blev der nævnt, at der på generalforsamlingen vil blive stillet forslag om, at man ikke i
fremtiden skulle kunne melde sig ind, som kun svømme/motionsmedlem, men nedsat kontingent kun i fremtiden vil kunne gælde for roere der igennem en årrække havde været aktive på vandet, men p.g.a. alder, skavank ikke mere var tryg ved roning, men ønskede stadig, at være tilknyttet og kunne bruge klubbens faciliteter og stadig opretholde det sociale
liv i klubben.
Det skal heller ikke være muligt, at indmelde sig som ”kun” svømme/O-løber, men tilknytning til DOF skal ikke ændres.
Valg til roudvalget:
Der var ikke bud på nye medlemmer til udvalget, så Ase Irminger, Kirsten Merkel og Carsten
Olsen fortsætter med Carsten som formand, der er derfor ikke nødvendig, at holde roudvalgsmøde i april måned.
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