Journalnr. 59
Bestyrelsesmøde onsdag den 5. juni 2013
Afbud: Pia Olsen og Karin Thauner.
Otto Møller deltog i mødet.
1. Velkomst:
Formanden bød velkommen.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 1. maj godkendt
3. Meddelelser fra formanden:
Edon – både var på visit 11 -12. maj. Kun 1 prøvede bådtypen.
Der er indkøbt nyt spil, samt gummirulle til ophalervogn for speedbåd.
Motorbåd skal i vandet så hurtigt som muligt.
2 stk. havkajakker ankommet fra Assens Roklub til fri afbenyttelse for kajakroere i klubben. Assensroere
kan, hvis de kommer på besøg benytte disse kvit og frit.
Når Lollands Havørn er afviklet skal vi have kajakcontaineren hjem.
Rokort.dk er købt og er installeret. Skal sættes op. Bliver gjort lige efter Lollands Havørn.
Skade på ”Sydkajen”, reparation er aftalt med Grejsdalen. Niels Iversen Aarhus tager den med til Vejle
efter Lollands Havørn.
Lollands Havørn er til del klar til afvikling. Der mangler et sidste kordinerende møde, Morten indkalder.
Der vil være aften roning i Saxkøbing de 11 . juni. Opslag er sat op. Indbydelser er sendt ud pr. e-mail til de
enkelte.
Der er aftalt nyt Falck – abonnement. På forbindsstoffer, da vi har værksted og betragtes som
erhvervsdrivende. Desuden transport abb. På vores bådetrailer.
Vores Transportforsikring hos Tryg løber 1 år ad gangen.
Henrik Rasmussen forespørger om lov til at instruere sin søn i kajak. Da sønnen kun er 10 år afslås dette
med henvisning til aldersgrænsen i vort reglement som siger 11 år.
Referat fra klubben kajakudvalgsmøde gennemgået. Kajakudvalget arbejder seriøst.
Mariboregatta aflyst. For få tilmeldinger. ( hvorfor ? ).
nakskovroklub.dk bliver besøgt af mange.
Gavebrev fra Jyske Bank.
4. Status på materiel:
”Sydkajen” lakeres udvendig samtidig med den er på værft (anslået udgift KR. 2.500 - 3.000).
5. Status på klubhus og udendørsarealer.
Der gøres rent i klubben torsdag den 20. juni kl. 18.00
Udvendig P.E. har fået lovning på, at dette vil Park – og Vej Aktivering gerne udføre.
6. Rengøringshold, hvor langt er vi nået:
Tages op senere.
7. Åbent Hus (10 juni) hvem deltager? (prøv at finde nogle ud over bestyrelsen).
Flere medlemmer har meldt sig.

8. Økonomi.
Da kasseren har sendt afbud , udsættes dette punkt til næste møde.
9. Bordet rundt:
IAB
10. Eventuelt:
Skoleskibet Danmarks besøg blev overfladisk drøftet.
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 3. juli kl. 20.00
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