Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 27. maj 2015
Ad. 1
Drejebog
Der er planlagt fællestur til Alstrup Grundlovsdag.
Roskolen er startet og kører som planlagt.
Sikkerhedsdag planlægges enten den 22. eller 23. august.
Store badedag aflyses.
Åbent hus i festugen – uge 32. Klubben vil præsentere en inrigger på Slotsbryggen med udstyr og fortælle om
klubben.
Ad. 2
Referat fra sidst
Godkendt.
Ad. 3
Medlemmer
Alle skriftlige henvendelse til bestyrelsen skal gå til formanden.
Ad. 4
Meddelelser
Sponsorer:
Hans Henrik havde lavet et oplæg til bestyrelsen i forhold til, hvordan de virksomheder som
støtter NFR med en annonce kan blive mere synlige. Bestyrelsen godkendte forslaget.
Der udarbejdes en oversigt over, hvor mange sponsorer vi har. Sponsorernes annoncer lægges ud på
hjemmesiden og der laves en planche, som hænges op i klubben, da klubbladet ikke udkommer mere.
Ad. 5
Roning
Ungdomsroning er sat i bero, da der ikke er nogen ungdomsroer.
På hjemmesiden skrives, at ungdomstoning p.t. sættes bero.
Ændring af cirkulære/kommissorium er tilrettet i forhold til sidemandsoplæring. Cirkulæret lægges ud på
hjemmesiden under roudvalg.
Ad. 6
Kajak
Sikkerhed – regulativ DFK – flyttes til næste møde.
Kajakskolen har tilrettelagt en ekstradag, da vejret har været dårligt i foråret.
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Ad. 7
Kasserer
Der er lavet en ny rampe til kajakkerne.
De fornødne formalia i forbindelse med kasser posten er overdraget til Carsten.
Der skal strammes op på bilagene i forhold til anvendelse af ro- og kajakudvalgenes rådighedspenge.
Klubtøj.
Der indkøbes 5 tøjer af hver af de mest gængse størrelser.

Ad. 8
Materiale / Klubhus
Der er indhentet tilbud på indkøb af nye møbler til klublokalet. Der vil komme møbler i udvalg.
Ad. 9
O-løb
Intet til dette punkt.
Ad. 10
Bladet/årshæftet og hjemmesiden
Årshæfte – udsættes til næste møde.
Ad. 11
DFfR / DKF / DOF
Intet til dette punkt.
Ad. 12
Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Intet til dette punkt.
Ad. 13
Eventuelt
Næste møde – 17. august kl. 18
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