Referat fra bestyrelsesmøde 19-04-2022 18:00
1. Konstituering af bestyrelsen:
Fortsætter uændret, bortset fra at Kim overtager sekretærposten fra Kirsten
2. Kommende aktiviteter:
Foreningernes dag lørdag 10. september 2022.
Vi vil spørge medlemmerne, om der er nogen som kunne være interesseret i at
hjælpe den dag.
3. Medlemmer
4. Meddelelser
Orientering om Friluftsrådet v. John Knudsen
Udlånsmidler/ administration finansieres af midler Danske Tipsmidler.
Mulighed for at komme med ideer og forslag til aktiviteter/ ønsker til brug af
naturen, som kan komme til høring i Friluftsrådet.
5. Kasserer
a. Status på økonomi
b. Status på sponsorer
Der er 5 sponsor som har opsagt aftalen og skal tages af hjemmesiden og tavlen.
6. Markedsføring
Den nye reklame er kommet op på skærmene i hallerne i Nykøbing og vi har
besluttet at udvide aftalen til 1 år, da merprisen kun er ca 1800 kr + moms.
7. Roning.
Vedr. daglig rengøring af bådmateriel vil vi tage Søren Andersen med på råd om
hvad der er behov for.
8. Kajak / SUP
Der er tilmeldt 10 nye medlemmer til havkajakkursus.
Havkajak kursus og materiel
Kim undersøger muligheden for at leje 6 havkajakker til hele sommeren.
Hvis ikke det er mulig, vil vi investere i kajakker, men vi vil gerne have mulighed
for at søge tilskud til indkøbet.
Vi vil evaluer forløbet efter 2 år. og hvis ikke behovet er der til den tid, vil vi
forsøge at sælge ud igen.
Kim giver besked til Kasper.
Kaj Åge og Kurt kigger på bådtraileren og tager den evt med retur.
Efter mødet er der indkøbt 4 havkajakker, 4 pagajer, og spraydeck
Klubben råder således over 8 havkajakker
I forbindelse med uddannelse i weekenden 21-22 maj lånes yderligere materiel af
Vordingborg Ro- og kajakklub"

9. Materiel / klubhus
Inger vil undersøge om der er nogen klubber i nærheden som har en Gigbåd, og
måske er interesseret i at sælge, da vi mener der er brug for en ekstra i klubben.
Vi har drøftet at gavebeviset fra NFR´s venner kunne være med til at finansieret
indkøbet.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Steffen Randahl vedr. bortskaffelse af
bådmatriel og han får en mail, som opfølgning.
10. Svømning / motion
11. Hjemmesiden
12. DFfR / DKF
DGI tilbud om skole-foreningssamarbejde med Østerbroskolen
Kim giver en positiv tilkendegivelse og vi vil finde ud af om nogen kan byde i
med noget undervisning.
a.
13. Eventuelt.
Baltic race afholdes d. 26/28 august.
14. Næste møde
13/6/22 kl 18.
-

