Referat fra bestyrelsesmøde 6.10.2014

Dagsorden
1. Drejebog
a. Temadag for bestyrelsen (drøftelse af visioner og mål herunder infohæfte)
den 10.januar 2015 kl. 09.00
b. Deltagelse af roudvalgene på bestyrelsesmødet.
Lars undersøger med kajakudvalget om der er emner, der skal drøftes.
c. Åse og Lars indhenter information om planlagte arrangementer/datoer til
årskalenderen
2. Referat fra sidst (21.08.14)
Godkendt
3. Medlemmer
a. Fiskeri ved havneindløb
Der har været klaget fra lystfiskerne, der fisker ved havneudløbet, at roerne
er generende for deres fiskeri. Det er ikke en rimelig klage, da roerne skal
kunne komme ind til klubben uden fare for at blive viklet ind i fiskesnøre og
blink.
Med henblik på en samlet henvendelse til Havneudvalget undersøger Mette
med de omkringliggende klubber, om de har modtaget tilsvarende klager.
4. Meddelelser
a. Klubtøj – hjemmesideudvalget
Jesper følger op på dette med henblik på opslag på hjemmesiden.
5. Roning
a. Placering af både og kajakker
Kajakudvalget beslutter, hvilke både der skal flyttes dog med hensyn til, at
de tungeste både ikke ligger øverst.
b. Forslag til sidemandsoplæring (Carsten)
Ændringen består af, at ”eleven” ikke skal godkendes af en anden
instruktør.
6. Kajak
a. Fliser foran kajakrum (Inger) – vindue i kajakrum
Inger har haft møde med kommunen, der oplyser, at fliserne kan lægges,
men klubben selv må afholder udgiften.
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Lars undersøger det videre forløb med kajakudvalget.
Vinduet i kajakrummet er lavet færdig.
7. Kasserer
a. Kassererposten, hvor langt er vi?
Jesper tager kontakt til AnneLise
b. Tilskud fra Vennerne (kaffemaskinerne)
Inger har søgt Vennerne om tilskud til brandsikrede/selvslukkende
kaffemaskiner. Vennerne har bevilliget penge til indkøb. Inger sørger for
indkøb.
c. Tilskud fra Vennerne (køb af ny flagstang)
Vennerne har bevilliget penge til indkøb af en ny. Flagstangen er opsat.
Jesper sørger for at regningen sendes videre til Vennerne.
d. Der er god økonomi i klubben. Vi har brugt færre penge end planlagt.
8. Materiale/klubhus
a. Ventilationsanlæg motionsrum
Nyt anlæg koster 60.000 kr. Det er undersøgt med kommunen om man,
hvis vi investerer i et nyt anlæg, kan sættes ned i husleje. Forespørgslen er
ikke blevet imødekommet.
Det blev besluttes, at forsøge med at øge cirkulationen i rummet ved at
lave et hul i væggen over ribberne. Mette tager kontakt til en murer.
b. Ønsker fra afdelingerne
Kajakudvalgets ønsker:
2 håndpumper
4 stk. pagajsikringsliner
1 stk. Paddle-float, fast
1 stk. turkajak bred, evt. model/Malik fra Struer Boats
Roudvalgets ønsker:
Bådmateriellet er gennemgået og fundet i god og forsvarlig stand
2 bådvogne bør udskiftes, der ønskes indkøbt 2 inriggervogn til 4 åresbåd
Det blev besluttet at udvalgene indkøber ovenstående.
9. O-løb
Intet til dette punkt
10.
Bladet og hjemmesiden
Intet til dette punkt
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11.
DFfR / DKF / DOF
Intet til dette punkt
12.
Kommunen/Naturområde Guldborgsund
Ulla Petersen blev ikke valgt ind i LAG
Der arbejdes med kommissorium og der laves en handleplan. Der er i år bevilliget
kr. 100.000. Pengene bruges til bænke samt skiltning til diverse naturområder.
Der er stilles i udsigt, at der bevilliges kr. 100.000 il 2015 til naturområder
13.
Eventuelt
Næste møde 18. november 2014
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