Referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2016
Bestyrelsen konstituerede sig selv:
Næstformand: Ann Tenis
Sekretær: Ann Tenis
Kasserer: Carsten Koborg Olsen
Materiale: Inger Boesgård
Ro repræsentant: Åse Irminger
Kajak repræsentant: Steffen Rasmussen

Ad. 1 Drejebog
Bådløfteren skal til eftersyn – Inger følger op på dette.
Kajakskolen – der er 15 tilmeldte.
Inrigger – der er 4 til sidemandsoplæring.
Fælles Grundlovstur til Alstrup. Roudvalgene prøver at arrangere en tur. Der
laves et opslag, som sættes på hjemmesiden og opslagstavlen.
Kanindåb og pålidelighedssejlads. Mette skriver til Jesper, om han har
mulighed for at arrangere dette i år.
Gentegning af sponsoraftaler. Carsten tager kontakt til sponsorerne med
henblik på gentegning af sponsoraftaler.
Ad. 2. Medlemmer
Når vi er ude af dagligt rofarvand gælder langtursreglementet fra Dansk
Forening for Rosport fra 2009. For at kunne ro uden for dagligt rofarvand skal
der aflægges svømmeprøve med dokumentation for, at man kan svømme 300
meter uden hvil og kan træde vande.
Daglig rofarvand er syd for Alstrup og nord for Gedsergård.
Det er bestyrelsens ansvar, at medlemmerne har aflagt svømmeprøve (300 m)
ved deltagelse på langture. Formular findes på hjemmesiden.
Åse laver et opslag til opslagstavlen om langtursreglement.
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Ad. 3. Meddelelser
Vedtægterne skal opdateres – Mette J. sørger for dette.
Mette C. får rettigheder som administrator til facebook sitet og arbejder for at
siden bliver mere spændende.
Sikkerhedsregler for roning og kajak – punktet udsættes til næste møde.
Ad. 4. Roning
Ringsted roklub har forespurgt, om de kan leje/købe en båd hos os. Det er
besluttet at tilbyde Ringsted Roklub at købe 2 nedenstående både:



Mjølner (foreslået købspris kr. 30.000)
Nordea (foreslået købspris kr. 60.000)

Åse kontakter Ringsted Roklub. Ved et eventuelt køb udarbejdes der en
købsaftale og salgssummen overføres til bådfonden.
Der er modtaget forsikringserstatning fra Zeus på kr. 30.000 minus selvrisiko.
Erstatningen tilføres bådfonden.
Ad. 5. Kajak
Steffen køber en stige, så alle kajakker kan nås.
Der skal søges om opbevaring af privatkajakker jf. gældende regler. Mette C.
laver en opfordring på hjemmesiden med link til ansøgningsskema. Der sættes
et opslag på opslagstavlen.
Ad. 6. Kasserer
Carsten har sendt sponsorbreve ud til gentegning.
Ad. 7. Materiale/klubhus
Inger kontakter kommunen for istandsættelse af pladsen, hvor containeren
stod.
Ad. 8. O-løb
Intet.
Ad. 9. Årshæfte og hjemmesiden
Udsættes til næste møde.
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Ad. 10. DFfR/DKF/DOF
Intet.
Ad. 11. Kommunen/Naturområde Guldborgsund
Projekt Naturland er blevet skudt i gang. Åse er blevet valgt ind i
følgegruppen.
Ad. 12. Evt.
Nyt bestyrelsesmøde onsdag den 22. juni 2016.
Der er ryddet op i det gl. depot og klapstole som kajakroerne tidligere har
anvendt er smidt ud, da de var slidt op.
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