Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014
Ad. 1: Drejebog


Bestilling af årstegn:
o Hans Henrik undersøger hvor mange, der skal have årstegn.



Deltagelse i kredstur til Alstrup:
o Der deltog 3 personer. Det lave fremmøde skyldes det dårlige vejr



Svømning starter den første fredag i september.
o I år har klubben alle baner til rådighed. Der er indgået aftale med ny
livredder. I år deles livredderfunktionen på 2 personer

Ad.2: Referat fra sidst
Referatet blev godkendt med tilføjelse af, at formiddagsroerne v. Inger Boesgaard laver et
notat til bestyrelsen om formiddagsroernes ønsker til instruksen om sidemandsoplæring.
Ad.3: Medlemmer
Uheld i ungdomsafdelingen, hvor en dobbeltsculler roede ind i et sømærke. Der skete
materiel skade.
Der er nedsat en sikkerhedsarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen går i gang med at revidere
sikkerhedsreglementet.
Sikkerhedsdagen, der mødte 8 op fra kajakafdelingen og 3 fra roafdelingen. Det blev
besluttet, at fastholde sikkerhedsdagen, men styrke annonceringen og flytte dagen til
ultimo august.
Ad.4: Meddelelser
Der blev fremlagt et udkast til logo på klubtrøje, bestyrelsen valgte det fremlagte forslag
”A”. Der bliver lavet et opslag i klubben om muligheden for at bestille klubtrøjer. Desuden
indhentes nogle prøveeksemplarer, som kan ses i klubben.
Hjemmesideudvalget bevares medhenblik på videreudvikling på hjemmesiden. Mette C.
tilbyder sin assistance i udvalget.
Ad.5: Roning
13 deltog i roskolen for inrigger. Roskolen er gået godt. En erfaring fra forløbet er, at med
deltagerantal af den størrelse, skal der være flere instruktører på.
Udlån af både:
Der har været mange fra andre klubber, der i år har lånt klubbens både.
Placering af NFR:
Der er fundet en løsning til placering, som der arbejdes videre med.
Ad.6: Kajak
Kajakudvalget laver en plan for, at flytte kajakkerne ind i det nye rum.

12 deltog i kajakskolen. Det er gået godt, der er god aktivitet og fin stemning. Mange er
allerede blevet frigivet.
Ad.7: Kasserer
Regnskabet er ved at være klar til overdragelse. Jesper overdrager regnskabet til Anne
Lise.
Ad.8: Materiale/Klubhus
Kajakhuset på bådpladsen, der var sunket, er, blev rettet op.
Følgende både har været på værksted:
 Frederik har fået tilrettet 4 nye årer samt 4 big blades årer
 Askø er blevet repareret
 Kejlsø har fået rettet gammel skade
 Vigsø er på værksted og skal have repareret en flænge
Et gartnerhold har fjernet ukrudt og malet blomsterkummen.
Der er vinduer, der ikke kan lukke. Kommunen kommer ikke og reparerer dem. Jens Erik
og Helge ser på vinduerne og ordner dem, så de kan lukkes.
Åse og Carsten er i gang med at udarbejde en ny inventarfortegnelse. I forlængelse heraf
tages der en dialog med forsikringsselskabet for at undersøge, om vi er underforsikret.
Ad. 9: O-løb
Intet
Ad.10: Blad og hjemmeside
Der blev drøftet årshæfte til afløsning af klubbladet.
Ad. 11: DFfR / DKF / DOF
Intet
Ad. 12 Kommunen
Åse har deltaget i møde med Guldborgsund Kommune vedrørende Naturområde Guldborgsund. Der skal
udarbejdes kommissorium – Åse deltager i arbejdsgruppen.
Ad. 13. Eventuelt
Planlagte bestyrelses møder for resten af året:
Mandag den 6. oktober 2014 kl. 18
Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18
Standerstrygning lørdag den 25. oktober 2014 kl. 12.

