Journalnr: 56

Referat
Bestyrelsesmøde den 6 marts 2013

1. Velkomst ved formand Poul-Erik Wulff-Højer.
2. Godkendelse af sidste mødes referat med en tilføjelse om konstituering af et forretningsudvalg,
som består af formand Poul-Erik Wulff-Højer, næstformand Henrik Petersen og sportschef Steen
Larsen.
3. Økonomi: Formanden efterlyste et budget ved generalforsamlingen. Otto Møller mente ikke det
var nødvendigt da de faste udgifter er nogenlunde de samme og der ikke er udsigt til de større
indtægter ud over kontingenter og evt. events/ arrangementer. Otto mener vi får et beskedent
overskud på 10-15 tusinde i år.
4. Status på opgaver på klubhus og udendørs område:
Rengøring /oprydning i bådehal samt rengøring af både: GRIN
Rengøring omklædningsrum: Herre: Poul-Erik, Dame: FNIS ( Karin og Pia)
Rengøring førstesal: FNIS
Oprydning og rengøring i bestyrelseslokale: Otto og Poul-Erik.
Materialerum: Christian Olsen og Finn Larsen.
Udendørsarealer: HP spuler broen i weekenden.
Færdiggørelse og udlægning af bro: Påskesøndag den 31/3-2013 kl. 13.30 lægges broen i og
rengøring af udendørsarealer .
5. Standerhejsning den 7/4-2013 kl. 10.00. Otto har bestilt musik. Formanden byder velkommen og
uddeler kilometerpokal til Leif Thygesen og kajakpokalen til Erik Andersen.
Standerhejsningstale /fmd. for social-ogpsykiatriudvalget Lolland kommune, Marie Louise
Friderichsen.
Standeren hejses af : Leif Thygesen og Ebbe Andersen.
Første båd på vandet: 4-årers med Fnis- piger.
6. Formanden stiller forslag om et medlemsmøde og bliver den 10/4-2013 kl. 20.00 ( se bilag).
7. Post: Hovedgeneralforsamling i Middelfart den 16/3 2013 PoulErik og Henrik deltager.
Kredsgeneralforsamling i Maribo den 12/3 2013 kl. 19.00 , deltager :
Poul-Erik ,Henrik ,Karin og Pia.
Ansøgning fra GRIN om at gå på vandet den 3/4 – 2013 . Godkendt men kilometrene vil ikke tælle
med i roklubbens regi. Der skal være redningsveste med i bådene. Gældende vinterreglement.
Erik Andersen har ansøgt om vinterroning i Kajak. Og klubben vil også modtage en udstationeret
kajak . (se Bilag
Aktiv ferie: Steen Larsen kontakter NS roklub om samarbejde som sidste år.
Udgående post: Vedtægtsændringer af bestyrelsen.
8. evt:
Standerstrygning er fastsat til 26/10 – 2013 kl. 14.00
9. Afslutningsfest: den 2/11 – 2013 Bestyrelsen arrangerer.
Otto Møller mener Ebbe Andersen skal honoreres for sit arbejde med Årebladet. Otto finder en
passende gave.

10. Næste møde: den 3/4 – 2013 kl. 20.00

