Nykøbing F. Roklub
Referat bestyrelsesmøde
13-06-2022 18:00

1. Kommende aktiviteter
a. Sankt Hans Roning den 23. juni
b. Sankt Hans ved klubhuset i Alstrup 25-26. juni
2. Medlemmer
a. Der har været en række indmeldelser samt genindmeldelser i de seneste måneder.
Særligt er der sket et større antal indmeldelser i forbindelse med afholdelse af
havkajakkursus.
3. Meddelelser
a. Vikingen holder Baltic Race den 25-27 august og opstiller diverse aktiviteter på
bådpladsen foran klubben.
4. Kasserer
a. Status på økonomi
i. Kassereren redegjorde for diverse udgifter der har været afholdt siden
seneste bestyrelsesmøde. Der er hidtil realiseret overforbrug på: materiale
udgifter, trailere drift og vedligehold, EDB og PR (markedsføring på
skærme), indkøb af både og årer (der er indkøbt 4 havkajakker, pagajer og
tilbehør), motionslokale (ergometer computere til kajakergometer er
udskiftet). Kontingentindtægter er ligeledes marginalt overrealiseret og
positivt påvirket af et større antal indmeldelser i forbindelse med havkajak
kursus.
ii. Siden omlægning af obligationer til aktier og obligationer i november 2021
er der foreløbigt kurstab på foreningens investeringer. Aktiekurserne er
generelt negativt påvirket. Investeringerne er lavet med lang tidshorisont,
så udsving som disse giver ikke anledning til ændring af foreningens
investeringer.
5. Markedsføring
a. Kampagne på pyloner i Nykøbing og Marielyst er iværksat i uge 24.
b. Kampagne kører fortsat i hallerne indtil udgangen af marts 2023.

6. Roning
a. B-styrmandsret
i. Der findes skabeloner vedrørende B-styrmandsret, hvor Alstrup Strand og
tillægning i Guldborg Havn ikke fremgår. Dette rettes på skabelonerne.
Alstrup Strand og Guldborg Havn er ønskeligt at inddrage i dagligt
rofarvand da det ellers vil kræve A-styrmandsret at ro til eksempelvis
klubhuset ved Alstrup. De medlemmer som i god tro har udfyldt turene på
skabelonen hvor Alstrup Strand mangler, tildeles B-styrmandsret.
7. Kajak / SUP
a. IPP beviser
i. Kirsten spørger DKF til manglende IPP beviser.
b. Kajakpolo klippekort
i. Ved deltagelse i kajakpolo med pay’n’play, skal deltageren på Mobilepay
angive ’Kajakpolo’ så kasseren ved hvor indtægten skal bogføres.
ii. Kim drøfter med Kajakpolo hvordan Pay’n’Play skal fungere ved indendørs
træning.
8. Materiel / klubhus
a. Hellerup vil måske låne 2 – 2 åres 17-18-19 juli hvis de ikke kan ro ud fra
Stubbekøbing Roklub. Bådene udlånes kun såfremt dette ikke er i konflikt med
medlemmernes brug af samme både.
b. Opfriskning af motionslokalet med nye billeder og tavler er iværksat og bestilt. Der
afventes levering af tryk og materialer.
9. Svømning / motion
a. Motionsredskab (brysttræning) er defekt, Inger videregiver besked til Bjarne, for
vurdering af hvorvidt maskine kan repareres.
b. Ann er i gang med reservation af svømmehal. Der stillet spørgsmål til hvorvidt der
kan fås en anden tid, da fredag aften for mange medlemmer er ubelejligt.
10. Hjemmesiden
11. DFfR / DKF
12. Eventuelt
13. Næste møde
a. 20.07.2022 klokken 18:00 (bestyrelsen mødes og spiser)

