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Referat fra bestyrelsesmøde 1. april 2019 

 

1. Drejebog 

Der planlægges med en fællestur for roskolerne primo juni. 

2. Medlemmer 

Konstituering af bestyrelsen: 

• Formand, Mette Jensen 

• Næstformand og sekretær, Ann Tenis 

• Kasser, Carsten Koborg Olsen 

• Medlemsadministration; Kirsten Merkel Larsen 

• Husforvalter, materialerepræsentant, Inger Boesgaard 

• Kajakrepræsentant, Birgitte Christiansen 

• Rorepræsentant, Svend Rasmussen 

• Suppleant, Susanne Christiansen 

• Suppleant Kim  

 

3. Meddelelser 

Vedtægtsændringerne lægges på hjemmesiden. 

 

4. Opfølgning på temadag 

Paddleboard 

Der planlægges med opstart 15. maj – 1. juni, hvor vandet er lidt varmere. Alt 

udstyr er indkøbt. Carsten undersøgerinstruktøremner. 

Der annonceres i lokalavisen..  

 

Guldborgsund genoptræning 

Det første hold starter den 29. april. Der er udarbejdet en folder, der fortæller 

om aktiviteten, vilkår m.m. 

 

5. Roning 

Korttursstyrmandsret 

Medlemmer der kommer fra andre klubber kan tage styrmandsret A+C med til 

NFR. Der skal fremlægges et bevis for dette.  

 

Roskolen 

Roskolen i år består alene af sidemandsoplæring. 
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6. Kajak 

Mette har haft kontakt til Dansk Kajak Forbund med henblik på 

instruktøruddannelsen. Peter Frydensberg deltager på DKF´s IPP3 kursus i 

foråret. 

Mette undersøger muligheden for, at klubben kan udstede IPP beviser. 

 

7. Klubben har modtaget invitation fra Svømmecentret om at vise/afprøve 

klubbens aktiviteter for publikum. Arrangementet ”Vandvittige oplevelser” 

holdes lørdag den 16. november. Det er besluttet at deltage i arrangementet. 

8.  Kasserer 

Carsten undersøger, om der er fordele ved at flytte fra Jyske Bank til en af de 

mindre banker.   

 

9. Materiale/klubhus 

Søkort 

Der er indkommet forslag til indkøb af søkort til langture. Det blev besluttet, at 

købe søkort til Alstrup og Præstø. 

 

Plads til paddleboard 

Inger og Svend finder en plads i bådhallen til alt udstyret til paddleboard. 

 

Nye stole 

Der er forslag om indkøb af nye stole til klublokalet. Carsten fremviste flere 

konferencestole. 

 

10.Hjemmesiden 

Carsten gennemgik opbygning af hjemmesiden herunder, hvordan der arbejdes 

med at gøre siden mere interaktiv. 

 

11.DFfR/DKF/DSRF 

Der har været positive tilbagemeldinger på førstehjælpskursus med kredsen. 

Det var ikke så ligetil at give førstehjælpskursus i båden. 

 

12.Planlagte møder 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj kl. 18:00.  

Bestyrelsen på Vinkælderen onsdag den 12. juni kl. 18:00. 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 24. juni kl. 18:00. 

 


