Referat af bestyrelsesmøde i NFR 22. juni 2016 kl. 18:00
1. Drejebog
Carsten sørger for gave til Per Henriksen
Sikkerhedsdag
Bestyrelsen har besluttet, at dagen konverteres til en temadag om sikkerhed med indslag af
Anna Karina Gravad fra DFfR.
Der arbejdes på en dato i september 2016.
Store badedag
Steffen Randahl tilbyder at arrangere Store Badedag med sikkerhedselementer, hvilket
bestyrelsen gerne tager imod.
Åbent Hus
Afholdes ikke i år pga. tidligere års ringe fremmøde.
Der må tænkes nye måder at reklamere for klubben.
Der indskrives infomøde i drejebogen i marts med forventet afholdelse i april.

2. Medlemmer
Intet at bemærke.

3. Meddelelser
Sikkerhedsregler for roning og kajak
Aases oplæg blev minutiøst gennemgået, og det rettede, renskrevne dokument rundsendes i
bestyrelsen til kommentering.
Førstehjælpskursus
Inger tager kontakt til en instruktør. Kurset afholdes i efteråret.
Bestyrelsesansvarsforsikring
Da bestyrelsen har rederansvar i forbindelse med evt. ulykker, tegner klubben nu en
bestyrelsesansvarsforsikring.

4. Roning
Roskole
Der var fem elever, heraf fortsætter de tre.
Svømmeprøve for langtursroere
Da der har været noget snak i klubben om forventede svømmefærdigheder, vil bestyrelsen
gerne pointere, at svømmeprøven på 300/600 meter (henholdsvis baglænsroere og
kajakroere) kun skal aflægges ved roture udover dagligt ro‐farvand – altså på langture.

5. Kajakskole
Det var en succes med 15 elever, og alle fortsætter sandsynligvis.

6. Kasserer
Intet at bemærke.

7. Materiale/klubhus
Indkøb
Der er udtrykt ønske om lænsepumper til inriggerne og dråbefangere til pagajerne. Steffen
indkøber.
Pladsen foran klubhuset
Der har været dykker nede og undersøge bolværket. Vi afventer nærmere fra kommunens
side.
Forsikringsudbetaling for ”Zeus”
”Zeus”, der brændte i forbindelse med udlån til anden klub, er blevet dækket af forsikringen
med 30.000 kr.
Bådehyldevanger
Bådehyldevanger skal skiftes, de er angrebet af træthed. Inger taler med Bjarne Sørensen.

8. O-løb
Intet at bemærke

9. Årshæfte, hjemmeside og Facebook
Årshæfte
Mette J. beder om assistance fra Erica
Facebook
Mette C. overtager administratorrollen fra Mette J.

10. DFfR/DKF/DOF
Intet at bemærke

11. Kommune/Naturområde Guldborgsund
Aase Irminger er valgt ind i en følgegruppe til projekt ”Naturlandet”. Et projekt støttet af
Nordea‐fonden, Guldborgsund og Lolland Kommuner og omfatter Guldborgsund, Nakskov
Fjord og Maribosøerne.

12. Evt.
Carsten sørger for forplejning til næste møde.
Dato for bestyrelsesmiddag udskydes.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20:30.
Referent: Mette Christensen

