Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. april 2015 kl. 18.00
Dagsorden
Konstituering:
Næstformand: Lars Lindhardt
Kasserer: Carsten Olsen
Sekretær: Ann Tenis
Repræsentanter for bestyrelsen
Materialeudvalg: Inger Boesgaard
Roudvalg: Carsten Olsen, Åse Irminger
Kajakudvalget: Lars Lindhardt
Udlån af både, lokale samt opfølgning på forsikringer: Åse Irminger
Velkommen til suppleant Finn Gunnar Hansen
Drejebog

Bådløfteren skal tjekkes. Inger sørger for at dette.
Roskolerne annonceres i Folketidende på lørdag den 18. april. Mette J
sørger for dette. Annonceres desuden på hjemmesiden og opslagstavlen.
Intromøde holdes den 20. april kl. 17.
Roskole kajak. Der har været holdt et intromøde. Der deltog så mange, at
der er oprettet en venteliste.
Steffen og Hans Henrik vil stå for en ekstra roskole. Der samles op på
ventelisten.

Referat fra sidst

Godkendt
Ref. fra generalforsamlingen. Godkendt
Det blev drøftet, hvordan de annoncører der har annonceret i bladet kan
synliggøres på anden vis i klubben, nu hvor bladet er nedlagt. Besluttet at
de aktuelle sponsorer synliggøres på en sponsortavle i bådhallen.

Medlemmer

Gamle medlemmers adgang til NFR
Der laves et udkast til de samlede vedtægtsændringer, som lægges ud til
høring i december - herunder spørgsmålet om tidligere medlemmer samt
fitness-medlemmer kan ro til et lavere kontingent.
Carsten reviderer listen over, hvem der er aktive instruktører. Listen
lægges ud på hjemmesiden.
Med henblik på at drøfte rammerne for hjemmesiden, dynamik etc.
inviteres Erica og Hans Henrik med til næste bestyrelsesmøde.
Hans Henrik genfremsender oplæg til bestyrelsen om, hvordan
sponsorerne kan annonceres på hjemmesiden.

4. Meddelelser

Maribo Roklub har hentet Zeus. Der betales 5000 kr. for leje og 5000 kr. i

depositum.
5. Roning + kajak

Roskole/sidemandsoplæring v./roudvalget
Sikkerhed – regulativ DFK (kajakudvalget er inviteret)
Sikkerhedsregler skal ind over i sikkerhedsregulativet. Dansk Kano og
Kajak Forbund har vedtaget nye sikkerhedsbestemmelser.
Dansk Kano og Kajaks sikkerhedsbestemmelser indbefatter klubber, der er
tilsluttes forbundene. Klubberne skal have udarbejdet sikkerhedsreglement
jf deres sikkerhedsregler. Det forventes, at der 1. maj 2015 er udarbejdet:
 Roreglement og fælles sikkerhedsreglement. Det defineret hvad er
generelt - herfra skal der laves to spor i forhold til hvad der er specielt
for henholdsvis kajak og robåd.
Hvad skal stå i det specielle og hvad skal der stå i det almindelige?
Steffen, Hans Henrik og Åse starter på et udkast i april.
Roskolen og sidemandsoplæring blev drøftet. Det blev besluttet, at
reglerne for roskolerne og sidemandsoplæring skal være ens.
Vil man starte sidemandsoplæring samtidig med roskolen, skal det aftales
med roskolens instruktører. Tilføjes cirkulære om sidemandsoplæring.
Ændring af cirkulære/kommissorium v/roudvalget.
Det blev besluttet, at Roudvalgets mødedatoer koordineres med
bestyrelsen og lægges i april, september og februar med henblik på at
skabe fleksibilitet.

6. Kajak

Steffen Rasmussen og Hans Henrik Jørgensen har fået bestyrelsens
tilladelse til at frigive nye roer, som roer efter gennemført roskole.

7. Kasserer

Carsten Olsen og Jesper Rothberg henvender sig i Jyske Bank for at få
overflyttet papirer, så Carsten Olsen som den nye kasser kan betale
regninger.

8. Materiale / Klubhus

Drøftet nyt inventar til klublokalet. Punktet sættes på dagsordenen til
næste møde.

9. O-løb

Intet

10. Bladet og hjemmesiden

Årshæfte. Udsættes til næste møde.

11. DFfR / DKF / DOF

Intet

12. Kommunen / Naturområde
Guldborgsund

Intet

13. Evt.

Næste møde onsdag den 27. maj kl. 18
Børneroning er stoppet, da der kun er 2 elever. De er blevet tilbudt at
komme med på eftermiddagsholdet.

