Referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2016

1. Drejebog
Årskalender/arrangementer vil fremgå af hjemmesiden. Herunder også arrangementer i regi af kredsen.
Temadag for bestyrelsen planlægges lørdag den 28. januar 2017 i tidsrummet fra 9:00-15:00. Forslag til
tema er samarbejdet i bestyrelsen.
Forberedelse til generalforsamling 2017. Udkast til opslag vedrørende generalforsamlingen drøftet.
2. Medlemmer
Klagesag blev drøftet.
3. Meddelelser
Nemid, brugerskifte og samarbejde – temamøde i januar evt. medlemsmøde
Kommunen har forlangt, at NFR skal have et CVRnummer. I 2013 blev det et krav, at klubber skal have
nemid. Åse blev administrator. Åse har nylig modtaget et brev fra det offentlige om, at hun ikke længere
er administrator på nemid. Der er tilsyneladende sket en fejl. Mette J. tager kontakt til nemid for at
undersøge sagen, få rettet fejlen og sørge for at administratorrollen tilbageføres til Åse.
Carsten får oprettet en medarbejdersignatur, så han som kasserer kan betale klubbens regninger. Udover
Carsten har Kirsten Merkel og Hans Henrik en medarbejdersignatur.
Der er foredrag den 28. november kl. 19:00 om den danske roklub i Tolo i Grækenland. Der sættes en
seddel op i klubben om tilmelding til arrangementet.
4. Roning
Der er bestilt bådvogne til Vigsø og Nordstjernen.
5. Kajak
Intet til dette punkt.
6. Kasserer
Antallet af medlemmer er faldet, hvilket betyder et fald i kontingentindtægt på ca. kr. 20.000.
Nordea og Jyske Bank tager penge for, at klubben har pengene stående - ca. kr. 2.000/år. Informationen
blev taget til efterretning.
7. Materiale/klubhus
Sag vedrørende naboernes klager over opførslen hos unge mennesker, der benytter klubbens terrasse er
drøftet. Der er rettet henvendelse til politiet.
Der er taget skridt til, at afkorte brandtrappen for at begrænse adgangen til klubbens terrasse. Mette J.
kontakter brandinspektøren om denne mulighed.
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8. O-løb
Intet til dette punkt.
9. Hjemmesiden
Mette C. undersøger muligheden for at lægge en årskalender ind på hjemmesiden.
10. DFfR/DKF/DOF
Intet til dette punkt.
11. Kommunen/Naturområde Guldborgsund
Åse har meldt sig til arbejdsgruppen vedrørende vandsport for projektet Naturområde Guldborgsund.
12. Evt.
Inger har fået en forespørgsel om klubbens badefaciliteter kan benyttes til event arrangement for
vinterbadere. Det blev besluttet, at de kan benytte klubben omklædningsrum og bad, men
omklædningsrum og bad ikke vises frem eller benyttes, når klubbens egne medlemmer benytter dem.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017 kl. 18:00
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