Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 3. maj 2017
1. Drejebog
Sponsoraftaler
Carsten følger op i forhold til gentegning af sponsoraftaler.
Grundlovstur
Der er fælles Grundlovstur til Alstrup den 5. juni med afgang fra klubben kl. 9. Carsten sætter et opslag op i
klubben.
2. Medlemmer
Styrmandsret.
Der udarbejdes en oversigt over, hvem i klubben der har styrmandsret samt hvilken type samt hvem der
har aflagt svømmeprøve. Kirsten udarbejder oversigten og sætter den på opslagstavlen.
3. Meddelelser
Vild med vand
Der er stor interesse for deltagelse i arrangementet ”vild med vand ”den 10. juni. Der vil bl.a. være
deltagelse fra klubber, virksomheder, Falck, Nakskov kran og Rådet for større badesikkerhed. Herudover vil
der være underholdning i form af musik.
Klubben vil have 2 både liggende i inderhavnen ved Slotsbryggen og 2 både ved pontonen foran klubben.
Der er brug for frivillige til at tage interesserede besøgende på en prøvetur - både frivillige til kajak og robåd.
Klubben vil have ”åbent hus” så besøgende kan se klubben og få en kop kaffe og et stykke kage.
Kajakreglement
Bestyrelsen har drøftet reglementet for kajakkerne, da der på generalforsamlingen var indvendinger på det
eksisterende. Kirsten tager kontakt til kajakafdelingen med henblik på skriftligt forslag til ændringer.
Bestyrelsen kommer med forslag til ændring af formuleringen på indmeldelsesblanketten vedrørende den del,
der drejer som om oplysning om sygdom.
Forsikringer
Dansk forening for Rosport har sendt en invitation til klubben. Det drejer sig om at sikre at sikre, at klubben er
rigtig forsikret. Der har været en episode i en roklub, hvor en robåd kolliderede med et skib. Det var en
fejlvurdering fra styrmanden ,der var årsag til kollisionen. Styrmanden ansvar var ikke dækket af
forsikringen.
Det blev drøft at tegne ansvarsforsikring for styrmanden for alle bådene.
Åse undersøger med forsikringsselskabet Alm. Brand vedrørende ansvarsforsikring.
Forsikring til bådtrailerne blev drøftet. Det blev besluttet ikke at tegne kaskoforsikring til bådtrailerne, da de
kun kører lidt og forsikringerne er dyre. Åse kontakter forsikringsselskabet for at opsig kaptrailer,
indriggertrailere og kajaktrailer.
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4. Roning
Roskole
Der er 3 tilmeldinger til roskolen og 2 til sidemandsoplæring.
5. Kajak
Kajakskole
Der er tilmeldt 15 til kajakskolen.
6. Kasserer
Budgettet blev fremlagt og drøftet. Det blev besluttet, at købe obligationer for kr. 200.000 for at undgå at
betale for at have pengene stående på kontoen i Jyske Bank.
7. Materiale / Klubhus
Brandtrappe
Der har de senere år været uvedkommende, der via brandtrappen benytter klubbens terrasse til fest etc. Det
er besluttet, at der sættes en låge i ved flugtvejstrappen, som kun kan åbnes indvendig fra.
2 af de andre klubber på matriklen har givet tilsagn om at bidrage til udgiften til lågen.
Inger kontakter Troels Jørgensen om aftale om opsætning af lågen.
8. O-løb
Intet til dette punkt.
9. Hjemmesiden
Det blev aftalt, at Kirsten, Ole og Carsten tager et formøde med PVM angående ny
hjemmeside.
10. DFfR / DKF / DOF
Intet til dette punkt.
11. Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Arbejdsgrupperne vedrørende cykling, vandring etc. er afsluttet.
12. Evt.
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde den 12. juni 2017 kl. 18:00.
Redningsveste
Der er indkøbt 5 redningsveste af mærket Secumar. Detskal afprøves om det er den type vest,
der skal anvende fremover mhp. til løbende udskiftning af de orange.
Der er max levetid på 10 år på redningsveste. Alle redningsvestene registreres i forhold til, hvornår de er købt
og tjekket.
Middag for bestyrelsen onsdag den 21. juni kl. 18:00 på Vinkælderen.
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