Bestyrelsesmøde – Referat
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.30

Dagsorden:
1. Drejebog
Konstituering

Vedtaget:
Ann Tenis fortsætter som næstformand
Ann og Carsten deles om, at tage ref. fra møderne
Carsten Olsen fortsætter om kasserer
Inger Boesgaard fortsætter som materialeforvalter
Kirsten Merkel blev udpeget som kontaktperson til
kajakroerne.
Bestyrelsen opfordrer kajakroerne til at aktivere
kajakudvalget
Kirsten Merkel forsætter som medlemsregistrator og
Svend Rasmussen blev udpeget til roudvalget.
Drejebogen:
Standerhejsningen gik godt, der var god tilslutning og fin
dækning i dagspressen.
Ellers ingen bemærkninger til drejebogen.

2. Medlemmer
Generalforsamling 2017

Referatet fra generalforsamlingen er udsendt og
bestyrelsesmedlemmerne anmodes om, efter gennemgang
at maile evt. kommentarer til Ann Tenis.
De på generalforsamlingen fremsatte bemærkninger til bla.
helbredskrav om ekstra pagaj ved havkajakture blev
drøftet og bestyrelsen vil tage dette op på næste møde,
hvor regulativerne vil blive drøftet og evt. tilrettet.
Kirsten henter oplysninger an. regulativer fra
hovedforbundene til gennemgang.

3. Meddelelser
Vild med Vand

Carsten orienterede om Havnens dag den 10. juni, emnet
tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor der vil være
mere konkret viden om tidspunkter og de øvrige
deltageres aktiviteter.
Næste møde for styregruppen i Vild med Vand er den 5.
april og skal foregå i vores klublokale kl. 17 – 19.

4. Roning

Ingen bemærkninger

Roskole

5. Kajak
Kajakskole

Skrivelse fra et ikke medlem, der spørger om Polo kajakker
og om evt. at oprette en kajakpoloklub her hos os.
Mette kontakter vedkommende og hører nærmere hvad vi
kan hjælpe med og hvad vedkommende mener vi skal
stille til rådighed. NFR har polokajakker og andet udstyr til
brug for denne sportsgren.
Bestyrelsen ser positivt på initiativet.

6. Kasserer
Status

Aktuel resultatopgørelse blev omdelt og gennemset.
Carsten forespurgte bestyrelsen om, at investere likvide
midler på Quintins gavekonto til køb af obligationer, og
også investere likvide midler fra hovedkontoen, ca. kr.
200.000 til køb af obligationer, vi betaler pt. negative
renter for, at have penge stående i pengeinstitutterne.
Der var enighed om, at Carsten indhenter tilbud fra
bankerne, som drøftes på næste bestyrelses.
Der er indkøbt 3 inriggervogne samt lænsepumper til alle
bådene, de bestilte redningsveste er på trapperne.

7. Materiale / klubhus
Brandtrappe

Mette har drøftet problematikken med brandinspektøren,
men trappen må ikke fjernes eller forkortes, der må gerne
opsættes en gitterlåge, som kun kan åbnes indefra, dette
kan hindre misbrug af terrassen. Andre brugere af huset,
dykkere og lystfiskere, er enige i denne forebyggende
foranstaltning, men vi er alle samtidig også ærgerlige over
nødvendigheden i begrænsningen.
Bestyrelsen enedes om, at arbejde videre med denne
løsning i samarbejde med brandinspektøren – Inger tager
sig af kontakten.

8. O-løb

Ingen bemærkninger

9. Hjemmesiden
Webredaktør

Bestyrelsen søger efter en webredaktør blandt
medlemmerne.
Carsten orienterede om, at han har haft kontakt med Mads
fra PVM Reklame, som gerne vil hjælpe os med, at se på
ny hjemmesiden og en folder.
Der tages udgangspunkt i referatet fra temadagen om
fornyelse og idéer til en hjemmeside.
Mette, Carsten, Ole og Kirsten blev nedsat som
kontaktpersoner i forbindelse med opgaven.

10. DFfIR / DKF / DOF

Ingen bemærkninger

11. Kommunen
Naturområde Guldborgsund

Ingen bemærkninger

12. Eventuelt

Næste møde onsdag den 3. maj kl. 18.00

Ref. Carsten

