Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 18. november 2015

Sikkerhedsbestemmelser
Hans Henrik har i samarbejde med kajakudvalget udarbejdet udkast til
sikkerhedsbestemmelser for kajakafdeling. Hans Henrik deltog i bestyrelsesmødet, hvor
sikkerhedsbestemmelserne blev drøftet og tilrettet.
Dansk Forening for Rosport, Anna Karina Gravad giver et input til det videre arbejde med
sikkerheden på klubbens sikkerhedsmøde den 23. november kl. 18.30. Herunder et
kritisk syn på klubbens reglement samt inspiration til nye måder at tænke sikkerhed i
rosporten.
1. Drejebog
Intet
2. Medlemmer
Forberedelse til medlemsmøde i januar.
Der planlægges mål og visionsmøde for bestyrelsen i lørdag den 16. januar kl. 9.
På mødet drøftes bl.a. eventuelt nedlæggelse af skuret/containeren samt placering af
kajakkerne.
3. Meddelelser
Åse tilretter forslag til vedtægtsændringer, der fremlægges på generalforsamling den 9.
marts 2016 18.30.
Der planlægges en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2016 kl.
18.30.
Regler for facebook sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde.
4. Roning
Intet
5. Kajak
Der blev fremlagt en oversigt over samtlige private kajakker liggende i containeren – der
ligger 12 kajakker.
Der laves en tilsvarende liste over private kajakker i bådhallen.
Det blev drøftet eventuelt at opkræve et gebyr for opbevaring af private kajakker.

Som det ser ud nu, er der kun et par børn til børneroning, derfor overvejes det at
nedlægge afdelingen for børneroning.
6. Kasserer
Intet
7. Materiale / Klubhus
Fiskeriforening er koblet på klubbens internet og skal derfor betale for en del af udgiften
til internetforbindelsen. Kassereren sender en opkrævning.
8. O-løb
Intet
9. Årshæfte og hjemmesiden
Arbejdet med årshæftet påbegyndes. (Årshæftet erstatter klubbladet.) Temaerne til
årshæftet fremgår af den skabelon, der fremkom på baggrund af drøftelser på
temadagen i januar. Det afklares, hvem der har input til emnerne og kan bidrage til
hæftet.
10. DFfR / DKF / DOF
Intet
11. Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Intet
12. Evt.
Næste bestyrelsesmøde, torsdag den 28. januar 2016 kl. 18.

