Referat fra bestyrelsesmøde den 21. september 2017

1. Drejebog
Der planlægges julearrangement med gløgg, æbleskiver og klip den 13. december kl. 19 i
klublokalet. Carsten er tovholder for arrangementet.
Temadag for bestyrelsen - lørdag den 13. januar 2018 fra kl. 09:00.

2. Meddelelser
Bestyrelseshonorar:
Det er besluttet, at der ikke skal være honorar til bestyrelsen, eventuelle udgifter til
bestyrelsesarbejdet vil blive dækket.
Stiger på molen:
Alle redningsstiger på molen i havneområdet er blevet udskiftet.

3. Medlemmer
Formanden er på valg ved næste generalforsamling. Medlemmerne opfordres til at komme
med forslag til ny kandidat.
Opfølgning på temadag
Bestyrelsens fælles temadag i januar igangsatte en proces om branding af klubben. Dette både
som et element i at tiltrække nye medlemmer og holde på dem vi har.
Der arbejdes på at udvikle en ny hjemmeside for at gøre det nemmere at kommunikere om
klubbens aktiviteter, fortælle de gode historier, vise det daglige rofarvand etc.
Der har været holdt møde med Kim Pajor, reklamebureau, hvor kravene og mulighederne for
en mere informativ og interaktiv hjemmesiden blev drøftet. Sidst i november forventes et
udkast at være klar.
Nye aktiviteter
Der er startet et nyt hold med Polokajakker.
Paddleboards
Carsten og Svend tager kontakt til Præstø Kajak og Padle Klub for at høre nærmere om
muligheden for at få den aktivitet ind i klubben.

4. Roning
For at fastholde nuværende instruktører og tiltrække nye blev det drøftet at få nye øjne
på instruktøruddannelsen.
5. Kajak
Der er et ønske fra kajakudvalget om køb af ny havkajak eller turkajak. Kajakudvalget drøfter,
hvor behovet er størst.
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Kajakreglement
Indkomne forslag til ændringer i kajakreglementet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
6. Kasserer
Kasseren gav en status på budgettet.
7. Materiale
Alle redningsveste er blevet gennemgået af redningsstationen i Gedser.
8. O-løb
Intet.
9. DffR
Intet.
10. Naturområde
Intet
Evt.
Næste bestyrelsesmøde mandag den 23. oktober kl. 18:00 - hvor repræsentanten for
vinterbaderne inviteres med.
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