Referat fra bestyrelsesmøde den 29. august 2016
1. Drejebog
Sikkerhedsdag holdes den 4. september kl. 10 under ledelse af Steffen Randahl.
Bestilling af årstegn til standerstrygningen. Inger taler med Kirsten Merkel om at få en liste over
medlemmer der kan få årstegn. Mette J. rekvirerer årstegn og indbyde medlemmer, der skal modtage
årstegn til standerstrygning.
Der planlægges en suppetur 8. oktober. Gitte er tovholder på arrangementet.
Udvalgene skal indgive ønskeseddel inden den 22. september, så ønskerne kan sendes med ud med
dagsordnen til næste bestyrelsesmøde den 26. september.
2. Medlemmer
Bestyrelsen har bevilliget B-ret til Svend O. Rasmussen.
Bestyrelsen har behandlet ansøgninger om opbevaring af privat kajak:







Jens Eriks Korsgaard har ansøg om opbevaring af en ekstra kajak.
Henrik Strange Hansen har søgt om opbevaring af en turkajak ”Havheksen”
Steffen Rasmussen har søgt om opbevaring af en turkajak ”Fru Møller”
Lars Reck Sørensen har søgt om opbevaring af kapkajak ”Orcha”
Benthe Skafte har søgt om opbevaring af havkajak ”Arthur”
Birgitte Christensen har søgt om opbevaring af havkajak ”Tiffany”

Formanden orienterer ansøgerne.
3. Meddelelser
Reglementer og sikkerhedsbestemmelser
Indkomne ændringsforslag til udkast til Roreglement, sikkerhedsbestemmelser for kajakroning og
klubreglement blev drøftet og delvis indarbejdet. Reglementer og sikkerhedsbestemmelser sættes på
klubbens hjemmeside og hænges på opslagstavlen i bådhallen.
Førstehjælpskursus
Inger kontakter Bent med forespørgsel om han kan arrangere førstehjælpskursus i klubben til efteråret.
4. Roning
Svømmeprøve for langtursroer. 19 medlemmer har p.t. aflagt svømmeprøve.
5. Kajak
Ansøgning om børneattester for Steffen og Hans Henrik er indsendt 29.08.16 til Rigspolitiet.
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6. Kasserer
For at kassereren kan få adgang til klubbens konto i Nordea skal der foreligge:





Referat fra seneste generalforsamling underskrevet af bestyrelsen
Vedtægter underskrevet af bestyrelsen
Tegningsberettigede
Liste over bestyrelsen – navn, nationalitet, fødested etc.

Underskrifter og dokumentation indhentes.
Vedtægter
7. Materialer/klubhus
Inger rykker Guldborgsund Kommune med hensyn til udbedring af pladsen foran klubhuset.
8. O-løb
Intet til dette pkt.
9. Årshæfte og hjemmesiden
Erica er redaktør på årshæftet. Inger spørger Erica, om hun mangler input til årshæftet.
10. DFfR/DKF/DOF
Intet til dette pkt.
11. Kommunen/Naturområde Guldborgsund
Naturlandet
Der er oprettet et brugerråd for naturområde Guldborgsund. Der er lavet en projektorganisation, der skal
forvalte 18 mio. kr. fra Nordea fonden.
12. Evt.
Ringsted Roklub har forespurgt om at købe en af vores både – en 4 åres. De er interesseret i Skjold. Åse
undersøger, hvad prisen kan være.
Næste bestyrelsesmøde 26. september.
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