Referat fra bestyrelsesmøde den 28/1-2016

Pkt 1. Drejebog
Gennemgået – huske at redningsvestene skal efterses i februar.
2. meddelelser
Mette har fundet emne til nyt bestyrelsesmedlem, der skal finde emner til betyrelsessuppleanter
og revisorerne har sagt ja til genvalg,
Forslaget til vedtægtsændringer om ikke at kunne melde sig ind som kun fitnessmedlem blev
drøftet og der var enighed om, at det også skulle omhandle O—løbsmedlemmer, forslaget bliver
fremlagt på generalforsamlingen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlingen:
Aase Irminger, Reidun, Mette Jensen og Carsten K. Olsen.
Det blev meddelt, at Reidun havde meldt sig ud af NFR.
Regler for brug af Facebook og ansvarsfordelingen blev drøftet og der hersker ikke tvivl om, at
bestyrelsen er ansvarlig. Mette tager kontakt med Jesper Rothberg om mulighed for, at forhøre
om han vil påtage sig opgaven som administrator for Facebook-siden-.
Facebook er ikke klubbens officielle side, informationer til medlemmerne skal findes på klubbens
hjemmeside og opslag.
Man skal være medlem for, at kunne få adgang/bruge Facebook.
Aftalt bestyrelsesmøde den 3. marts. Kl. 18.00 omhandlende generalforsamlingen.
An. Pokaler: Mette sørger for børnepokaler og der er enighed om hvem der skal tildeles Jens
Købmands Pokal., Mette bestiller årsnåle og sølv/guldåre, efter liste udarbejdet af Hans Henrik.
Mette udsender skrivelser til de medlemmer der skal tildeles diplomer.
Tildeling af Beckmanns Pokal er udgået, pokalen ejes nu af NFR.
Mette drager omsorg for annoncering an. Generalforsamling og samtidig i samme annonce
tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling.
Fra DFfr an landslejr for unge, spørger man om afholdelse af lejren her hos os, Vi er enige om, at vi
ikke har egnede arealer til telte til en sådan en aktivitet.
Og endelig kunne meddeles at Bænkene i damernes omklædningsrum vil blive slebet og lakeret.

4. roning. Årsmøde
Årsmødet bliver afholdt mandag den 22. februar kl. 19.00, jf. arbejdsopgaver for roudvalget
5. Kajak
Gennemgang af oplægget fra Bjarne Sørensen angående kajakker der er brugbare og der er
enighed om, at kassere de ikke tidsvarende kajakker (kapkajakker) Mette giver Bjarne besked om
bestyrelsens beslutning.
Hvis kajakken Tiger X kan sælges bør vi sætte den til salg.
Bjarne meddeler at der. pt. er plads til alle kajakker – der henviser til Bjarnes skrivelse.
Henviser til cirkulærer om opbevaring af private kajakker og der bør opfordres til, at de private
kajakker der ikke bruges bliver fjernet.
Stege Roklub er interesserede i vores gamle kajakhus og bestyrelsen er enige om, at de kan få
huset mod selv at fjerne dette og betale klubben kr. 2000 for en stander til skiltet der sidder på
kajakhuset an. Parkeringsforbud på bådpladsen.
6 regnskab
Udkast til årsregnskabet 2015 samt budgetforslag for kommende år blev gennemset og er parat til
klubbens revision – regnskabsprincipper gennemgået – Carsten kontakter og samarbejder med
registreringen for en evt. forenkling m.m..
Der var enighed om, at NFR´s depotkonti i Nordea Bank overflyttes til Jyske bank, så vi kun skal
arbejde med en bank.
Carsten tager sig af dette
7. Materiale og klubhus
Det blev oplyst, at man en gang i mellem kunne finde ulåste porte og bad om, at være ops. På, at
låse portene efter brug.
En defekt ergometer er blevet rep.
8. O-løb
Deltagerbetaling i løb/stævner dækkes fremover ikke af klubben og overgår til egenbetaling.
9. Årshæfte
Der efterlyset emner – artikler – billeder til årshæftet

10- DFfr/DKF/DOF
EPP kurser afholdes i NFR, under/visning den 9-10. april og prøve 28. august.
11. Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Tilbud til foreningsdag den 25/5 – vi mener ikke, vi ikke kan bidrage med noget til denne aktivitet.
12. evt.
Ingen bemærkninger

Ref. Carsten Koborg Olsen
5/2-2016 NFR

