Referat fra bestyrelsesmøde 26. september 2016

1. Drejebog
Der planlægges et julearrangement med gløgg og æbleskiver primo december. Carsten står for
arrangementet.
Standerstrygning den 29. oktober kl. 12. Der serveres biksemad.
2. Medlemmer
 Klagesager – misbrug af klubbens computer
 Salg af stoffer i området
Indgiven klagesag blev drøftet.
Uretmæssigt brug af klubbens computer samt mistanke om salg af stoffer i området blev
drøftet.
3. Meddelelser


Sikkerhedsregler for roning og kajak

Der har været en henvendelse om, at der i sikkerhedsregler for kajakroer ikke er anbefalet, at
man tager en telefon med i båden.
Bestyrelsen anbefaler, at man har en telefon med ud, når man er på vandet, men det er ikke
påkrævet. Kan eventuelt medtages ved en revision af sikkerhedsbestemmelserne.


Opvaskermaskine

Køb af opvaskermaskine blev drøftet. Der var ikke enighed i bestyrelsen om processen om
indkøb af opvaskermaskinen. Det var et ønske fra medlemmerne, at købe en opvaskermaskine.
Det skal pointeres, at det er bestyrelsen, der er klubbens ledelse.
4. Roning
 Forespørgsel om køb af Skjold
Ringsted roklub har forespurgt om køb af Skjold.
Det blev drøftet om båden skulle sælges. Det blev besluttet ikke at sælge båden, da det er den eneste af den
bådtype vi har.


Roudvalget
1

Roudvalget undersøger forskellige modeller af sikkerhedsveste.
Der bliver opsat information på opslagstavlerne med opfordring til medlemmer om, at tilmelde sig et
materialekursus. Kurset holdes den 5. november.
Der sættes desuden en opfordring op om at deltage på instruktørkursus.
Der indhentes tilbud på en 4 åres indrigger som Quintin til afløsning af eksempelvis Kejlsø. Der undersøges
også nye typer både. Desuden undersøges udskiftning af bådvogne.
5. Kajak
 Børneattester
Der er indhentet børneattester fra Rigspolitiet.
6. Kasser
Intet til dette punkt
7. Materiale/klubhus
 Hvor langt er vi med kommunen (pladsen foran NFR)
Reparation af pladsen foran klubben er nu i udbud.
Der er indhentet tilbud på afholdelse af kursus i førstehjælp, hvor der kan udstedes certifikat.
8. O-løb
Intet til dette punkt
9. Årshæfte og hjemmesiden
 Input til årshæfte
Det blev besluttet at droppe årshæftet, da informationerne om klubben fremgår af hjemmesiden.
10. DFfR / DKF / DOF
 Evt. foredrag i klubben
Mulighed for foredrag om en spændende kajaktur. Mette J. sender inspirationsmateriale.
11. Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Intet nyt
12. Evt.
Forespørgsel om fremvisning af klubben for potentielle ny medlemmer, hvilket bestyrelsen er indforstået med.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november kl. 18:00
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