Nykøbing F. Roklub
Dagsorden bestyrelsesmøde
29-08-2022 18:00

1. Kommende aktiviteter
a. Suppetur
i. Planlægges af frivillige til den 24.september.
ii. Dorthe lægger invitation på hjemmesiden
b. Standerstrygning – lørdag 29. oktober 12:00
i. Kim sender invitationer til jubilarer
ii. Kim indkøber jubilæumsmærker
iii. Knud Boesgaard bestiller biksemad
2. Medlemmer
i. Der har været et par indmeldelser i forbindelser med havkajakkursus i
august.
3. Meddelelser
a. Indkøb af bøjer
i. Der er indkøbt garnbøjer til brug for undervisning i kajak.
b. Svar på spørgsmål vedrørende startgebyr til regattaer/kaproningsstævner
i. Der er indkommet et spørgsmål om hvorvidt NFR betaler startgebyrer ved
opstilling i konkurrencer. Der er i 2008 udarbejdet et reglement som
beskriver i hvilke tilfælde klubben delvist dækker startgebyrer. Klubben
betaler ikke startgebyrer for medlemmer over 25 år.
4. Kasserer
a. Status på økonomi
i. Der er fremsendt en økonomioversigt forud for mødet
ii. Kontingentindtægter er overrealiseret i forhold til budgettet
iii. Af andre indtægter er der indkommet tilskud til den nye flydebro, kajakker
og klubben har modtaget en donation fra Roklubbens Venner.
iv. Budgettet for posten ”Materiale udgifter (både vedligehold)” er overskredet
med 2.807,42. Overforbruget skyldes blandt andet indkøb af måtter til
landgangsbroen samt indkøb skinner og hjul til robåd
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v. ”diverse arrangementer” er overskredet med 13.047,50. Dette kommer
primært fra annoncer på reklameskærme i byen. Udgiften flyttes på
kontoplanen til ”EDB og PR”.
vi. Posten til motionslokalet er overskredet med 2.985,00. Dette skyldes indkøb
af nye kajakergometer ure.
Markedsføring
a. Annonce i Ældre Sagen medlemsblads forår
i. Bestyrelsen beslutter at der til forårsbladet købes 1 sides annonce.
Roning
Kajak / SUP
a. Indkøb af lænsepumper
i. Der indkøbes 2-3 lænsepumper til kajakker.
ii. Det tjekkes hvorvidt der allerede findes paddle floats, hvis ikke indkøbes der
nye.
b. Selv- og makkerredning øvelsesaften i svømmehal
i. Der allokeres 1-2 svømmeaftener hvor halvdelen af banerne kan bruges til
kajakøvelser.
c. Brug af privatkajakker
i. Kajakpladserne er omdisponerede så der ikke længere ligger kajakker på
reolvogne.
d. Kajakpolo - pay’n’play
i. Pay’n’play spillere på kajakpolo kan godt gives adgang til den lukket gruppe.
Pay’n’play spillere er ikke medlemmer af klubben men betaler for at deltage
kajakpolo træning.
e. Salg af Stand Up Paddle boards og tilhørende udstyr.
i. På grund af manglende aktivitet på SUP beslutter bestyrelsen at sætte
klubbens SUP udstyr til salg (paddleboards, padler, pumper). Udstyret
tilbydes til klubbens medlemmer.
Materiel / klubhus
Svømning / motion
a. Start svømning
i. Svømning starter fredag den. 2. september. Der er svømning hver fredag
klokken 18:30 – 19:30 i svømmehallen, dog er der enkelte lukkedage i
forbindelse skolernes efterårsferie og julen.
Hjemmesiden
a. Lave side for Alstrup huset på NFR’s hjemmeside.
i. Der laves en side til Rokredsen på NFR’s hjemmeside, der tages
udgangspunkt i Alstrup husets folder.
DFfR / DKF
i. DFfR har annonceret at der igen i samarbejde med Tryg kan søges om
tilskud til førstehjælpskurser. Kim ansøger om kursus.
Eventuelt
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