Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november 2014

1. Drejebog
Intet
2. Referat fra sidst (6.10.14)
Godkendt
3. Medlemmer
a. Fiskeri ved havneindløb, medlemsadministration (HH)
Mette har skrevet til de 2 formænd i de omkringliggende klubber om
problematikkerne.
Der har været holdt møde med kommunen. Kommunens umiddelbare holdning
er, at det er et offentlig område og de derfor ikke vil gøre noget ved det. Mette
har efterfølgende sendt en mail til kommunen og der er aftalt et møde.
b. Hans Henrik har meddelt, at han stopper som medlemsadministrator. Der skal
findes en ny administrator.
c. Forskellige muligheder for at profilere klubben blev drøftet.
4. Meddelelser
a. Klubtøj, sponsor ved arrangementer i byen
Jesper følger op.
5. Roning
Intet
6. Kajak
a. Vindue i kajakrum
Vinduet er betalt
7. Kasserer
a. Kassererposten og klubbens økonomi
Der blev fremlagt status på klubbens økonomi. Det tegner til, at der bliver et
lille overskud i år.
Der skal findes en kasserer, da Jesper stopper. Det blev drøftet, at dele
kassererposten i bogføringsopgaver og regnskabsudarbejdelse.
b. Tilskud fra Vennerne (flagstang og kaffemaskiner)
Flagstang og kaffemaskiner er betalt
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8. Materiale/Klubhus
a. Ventilationsanlæg motionsrum
Mette har haft kontakt til mureren for at se på muligheden for at lave huller i
væggen for at øge ventilationen. Forskellige muligheder blev drøftet. Mette tager
fornyet kontakt til muren med henblik på at få lavet ventilationstræk (3) i
ydervæggen mod øst.
Vedligeholdelse af bådene. Der er divergerende opfattelser af, hvordan bådene
skal slibes og lakeres. Der har været ordveksling i den forbindelse i en uheldig
tone. Det er uacceptabelt i forhold til det arbejde, der skal udføres.
Materialeudvalget og roudvalget udarbejder en praksis for vedligeholdelse af
både.
9. O-løb
Intet
10.

Bladet og hjemmesiden
Intet

11.

DFfR / DKF / DOF
Intet

12.

Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Der skal laves en masterplan over, hvad der er af naturområder, hvor der kan
lægges i land, hvor kan man bade etc. Planen skal diskuteres til februar.

13.

Eventuelt
a. Næste møde – julefrokost bestyrelse den 2. december kl. 18. Mette finder et
sted
b.

Temamøde for bestyrelsen den 10. januar 2015.

2

