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Nyt fra sidste bestyrelsesmøde d. 5 april 2017. 

Leif oplyste om lidt statistik ang. hjemmesiden. Sidste år havde siden ca. 13 besøg pr. dag. Der var 2.070 

forskellige brugere der havde været inde og kigge. Og disse var fordelt på flere byer i DK samt flere steder i 

udlandet også. Så den må siges at være en succes. 

Leif foreslår at der laves en lille reklame for os selv på hjemmesidens forside, kort hvad vi har af tilbud i 

klubben.  

Der vil fremover blive lavet direkte link til f.eks. nyheder i stedet for at man skal op og finde dem i 

overskrifterne. 

Leif foreslår, at der laves et kort nyhedsbrev efter bestyrelsesmøderne, så der er lidt info om hvad der sker. 

Også nævnt på generalforsamlingen. Vi blev enige om at lave et forsøg. 

Der kommer i øjeblikket både kontingentpenge og sponsorater ind, hvilket altid pynter på kontoen. Så husk 

at få betalt. 

Vinduerne i Østsiden af huset er nu helt færdige. 

Facadeprojektet forsætter efter planen. Stillads inden påske. Og udskiftning af vinduer og træværk efter 

påsken. Så håber at folk vil hjælpe til. 

Alle både er Ok. Og ser også ud til at holde vand nu da de bliver brugt. 

Vores tag er rigtig slidt. Der er løbet vand ind i bådehal og ved damernes omklædningsrum. Dette er dog 

forsøgt lappet. Der er blevet indhentet 3 tilbud for at vide hvad prisen for et nyt ville være. PW forsøger at 

søge tilskud gennem forskellige fonde for at skaffe penge til det. Da klubben ikke lige har pengene nu. 

Fødselsdagsroning d. 23 april. Kaffe og morgenbrød kl. 9.00 derefter rotur på fjorden. Husk at tilmelde dig. 

Gymnasiet kommer og ror tre gange i løbet af april og maj måned. 

Nakskov Svømmeklub afholder langdistancesvømning på fjorden d. 27 maj. Og de har forespurgt om de kan 

låne vores motorbåd med fører. Vi har sagt ja, og Finn vil gerne hjælpe. Der ud over har de spurgt om der 

kunne ligge et par kajakker ude ved banen. 

Nakskov Skibsværft Roklub holder standerhejsning d. 9 april kl. 11 og alle er velkomne. 

Svømmehalstider til efteråret er blevet godkendt. Der kommer nærmere info når tiden nærmer sig. 

Der afholdes igen Danmarks stærkeste klasse. Ergometerroning for 6. og 7. klasse. Der samarbejdes med 

NSR om at få byens skoler til at deltage.  

Der har været generalforsamling i kredsen og fælles arrangementerne er som følger: Standerhejsning på 

Alstrup d. 29 april kl. 9.00. Aftenroning i Sakskøbing d. 13 juni. Grill arrangement på Alstrup d. 19 august. 

Aftenroning i Stubbekøbing d. 22 august. Efterårstur i Nakskov d. 17 september. Klubledermøder i 

Nykøbing F d. 21 november. 

 


