Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. marts 2015 kl. 18.00

Dagsorden:
1

Referat

Drejebog

Mette drager omsorg for annonce til
roskolen.

Forberedelse til generalforsamling
d. 18.03-15.

Mette orienterede om beretningens punkter bla. Årshæfte til erstatning for bladet,
regulativ m.m.

Indkomne forslag –

Der er indkommet 2 forslag, som blev
drøftet, bestyrelsen har taget stilling til
forslagene, som begge handler om kontingent – forbundet spørges til råds, det
gør Åse I.

Hvem køber vin til JE og Gitte for
flest roede km.?

Lars L. indkøber vin

2

Referat fra sidste møde

Godkendt da der ikke var kommet bemærkninger inden for tidsfristen på 4
dage (mail)

3

Medlemmer

Rengøring og oprydningsdagen var en
stor succes, der var 35 medlemmer der
deltog.

Evaluering af bestyrelsesmøderne
og hjemmesiden - kommer vi nok
ud til medlemmerne? Hvad kan vi
gøre bedre?

De enkelte bestyrelsesmedlemmer er
godt repræsenteret i de enkelte grupper
og informere der.

4

Meddelelser
Klubtøj, hvor langt er vi?

Jesper fremviste tøjet og der blev forespurgt om man skulle kunne købe det
over nettet, det var der enighed om, at
det gav for meget administration, så nej.
Angående prisen, så vil den blive oplyst
ved genralforsamlingen.

Maribo Roklub ønsker, at købe Zeus.

5

Roning
Pokaler og nåle er bestilt til begge
grupper

6

Aftalt en betaling på Kr. 5000 i dep. og
kr. 5000 i leje for sæsonen, samt at
klubben kaskoforsikrer båden. Skal afhentes og bringes på Maribo Roklubs
ansvar.

Er bestilt, afhentes af Mette

Kajak
Udlån af polokajakker til Vordingborg.

Vi må sige nej, skal selv bruge dem til
børnene.

7

Kasserer – regnskab - kontingent

Regnskab gennemgået og skriftligt årsregnskabsark omdelt.

8

Materiale

Alle robåde har fået 2 fendere lagt i stuverummene.

Fiskernes betaling for trådløst net

Mette tjekker aftalen. Jesper ser på betalingen af medielicens m.m.

Billardbord

Inger ser på borde og stole til både stort
og lille lokale.

9

O-løb

Ingen ting

10

Blad og hjemmeside

Tages op løbende

11

DFfIR/DKF/DOF Rokreds Syd

Lars og Carsten var til kredsens generalforsamling og orienterede og henviste i
øvrigt til kredsens hjemmeside.

12

Kommunen / Naturområde Guldborgsund

13

Evt.

Mette er forhindret i at komme til standerhejsning, Lars L. overtager dagen.

Næste møde

13. april kl.18.00

Referat: Carsten Koborg Olsen

