Nykøbing F. Roklub
Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2021

1. Kommende aktiviteter
Ingen planlagt.
2. Medlemmer
Intet at bemærke.
3. Meddelelser
NFR blev ikke tildelt førstehjælpskurset fra DFfR og Dansk Kano og Kajak Forbund,
men medlemmer kan søge deltagelse i andre Roklubber.
4. Kasserer
a. Status på økonomi
Den nye båd afskrives over 10 år.
Den nye ponton straks-afskrives ved indkøb.
b. Orientering om investeringer
Den mangeårige investering i mellemlange obligationer i NFR og Quintin er ikke
længere lønsom og har i 2021 resulteret i et negativt afkast.
Begge investeringer plus yderligere 200.000 kr. af den overskydende likviditet er nu
omlagt til en kombination af aktier og obligationer i Nordea Invest. Investeringen
skal sikre et moderat afkast på mellemlang/lang sigt.
5. Roning
Intet at bemærke.
6. Kajak / SUP
a. Status på aktivitetsudvalg
Dorthe har holdt møde med kajakinstruktører Kasper og Jens Erik.
Ønske om medlemmer, der vil gøre en aktiv indsat for kajakgruppen, evt. få et
havkajakinstruktør 1 bevis i svømmehallen hallen over vinteren.
Ønske om udvidelse af vores kajak flåde.
Bestyrelsen foreslår en drøftelse af kajakafdelingen på kommende
generalforsamling.
b. Markedsføring af kajakpolo i svømmehal
Aftale med Jens Aagren om markedsføring af kajakpolo, herunder økonomi.
Kim tager kontakten til Jens.

7. Materiel / klubhus
a. Status på ny ponton
Forventes leveret i marts 2022.
b. Evaluering af flåde
Drøftelse udskydes til kommende bestyrelsesmøde
c. Indkøbsforslag fra medlem – Stroke-meter og 1X coastal
Det er bevilget, at der indkøbes nye stroke-metre til kajak-ergometre.
d. Indkøbsforslag fra medlem - Whiteboard tavler til motionsrum, fotos fra
vores farvand, koldvandsautomat
Det er bevilget, at der indkøbes Whiteboard men ikke koldtvandsautomat til
motionslokalet.
Forslagsstiller, Yvonne Olsen udpeges til at være tovholder på arbejdet med
opfriskning i motionslokalet.
8. Svømning / motion
Intet at bemærke.
9. Hjemmesiden
a. Orientering om genopretning af hjemmeside
Dorthe gav en orientering.
b. Drøftelse af tilbud på opdatering af hjemmeside
Efter nedbrud på hjemmesiden, har vi fået tilbud på opdatering af siden, pris ca.
16.000 kr., hvilket bedømmes at være for dyrt.
Kim og Dorthe arbejder på opdatering af hjemmesiden.
c. Ro kompendium
Lægges på hjemmesiden, så interesserede kan læse om hvad man skal gennemgå
på roskolen.
10. DFfR / DKF
Intet at bemærke.
11. Eventuelt
Intet at bemærke.
12. Næste møde
Tirsdag d. 18. januar 2022.
###

