Konstruktivt medlemsmøde i Nakskov Roklub
Tekst og foto Leif Thygesen
Klokken præcis 20.00 onsdag den 10. april bød
formand Poul Erik Wulff-Høyer velkommen til 18
medlemmer af Nakskov Roklub til det første af en
række medlemsmøder, hvor bestyrelsen gerne vil i
dialog med medlemmerne. Vi holder dette møde
for at styrke samarbejdet i hele klubben og for at
skabe mere åbenhed om, hvad der foregår i klubben. Udover at vi gerne vil informere om bestyrelsens arbejde, er vi også åbne overfor kritik og konstruktive forslag, som forhåbentlig kan bringe
fremgang for Nakskov Roklub, sagde Poul Erik i
sin velkomst.
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Arrangementer
Udover de arrangementer, der allerede står i kalenderen fortalte formanden om nedenstående arrangementer, der alle er i støbeskeen:
• Åbent hus i Nakskov Roklub
• Besøg af Edon-både fra DFfR den 13. – 15.
maj 2013. Edon-både er en outrigger med
”støttehjul”, så man ikke kan vælte.
Roskole for nye medlemmer over en weekend, hvor der skal betales indskud, som så modregnes i kontingentet
Styrmandskursus - også til opfriskning for roere, der allerede er korttursstyrmand.
Sikkerhedsdag i svømmehalen, hvor man blandt andet får mulighed for at iføre sig en redningsvest i vandet.
Roskole i kajakroning over en weekend med instruktører fra Maribo Kajakklub
Roorienteringsløb – hvis klubbens medlemmer er interesseret

Forventninger til din klub
Hvad er jeres forventninger til klubben, spurgte formanden forsamlingen. Svaret var i første omgang rungende tavshed, men inden længe gik snakken om at skaffe nye medlemmer, hvordan nye
medlemmer bliver modtaget og engagement i klubbens arbejde.
Marianne Rasmussen, der er forholdsvis ny i klubben, fortalte at hun var blevet positiv overrasket
over hvor meget tid, man egentlig brugte på det sociale i klubben. Marianne var ifølge eget udsagn
blevet særdeles godt modtaget.
Kajakgarage
Helle Juhl Jørgensen kunne ikke deltage i mødet, men havde fremsendt et par forslag skriftligt:
• Et forslag om revision af kajakreglementet, Helle deltager gerne selv i arbejdet
• En opfordring til at få udannet flere kajakinstruktører
• Et forslag om at bygge en ”kajakgarage” container eller lign. ved siden af klubhuset til opbevaring af kajakker - herunder private kajakker mod betaling.
Der var bred opbakning til forslagene, og bestyrelsen lovede at arbejde videre med sagen.
Udvalg
Bestyrelsen ønsker at nedsætte flere udvalg og på mødet blev følgende forslag fremsat:
• Kajakudvalg: Erik Andersen, Helle Juhl Jørgensen og Morten Knudsen.
• Materieludvalg: Svend Aage Nielsen og Jørgen F. Andersen
• Event- og arrangementsudvalg: Carsten Vibe Rasmussen, Jenny Larsen, Steen Larsen
• Husudvalg: Vakant

• Visionsudvalg: Vakant
Det blev besluttet at kontakte den nuværende leder
af Kajakafdelingen Henrik Rasmussen med en
opfordring til at indgå i Kajakudvalget. Ebbe Andersen kontaktes med henblik på at indgå i Visionsudvalget, da nedsættelse af et Visionsudvalg
var Ebbe Andersens eget forslag på generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder fortsat på at få flere til
at deltage i arbejdet i både Visions- og Husudvalget. Under visioner blev samarbejdet med NS Roklub drøftet.
Rent formelt er det bestyrelsen, der skal nedsætte
udvalgene, og det gøres i nærmeste fremtid. De
nye udvalg vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
Rengøring af klubben
Da vores faste rengøringshjælp er stoppet, blev det besluttet, at bestyrelsen udarbejder forslag til en
organisering af rengøringen, hvor medlemmerne udskrives på konkrete datoer med bundne opgaver
i forbindelse med rengøringen. Herudover undersøger bestyrelsen muligheden for igen at få rengøringshjælp.
Lollands Havørn
Regattaleder Morten Knudsen orienterede om Nakskov Roklubs kaproning Lollands Havørn og
opfordrede klubbens medlemmer til at melde sig som hjælpere. Leif Thygesen opfordrede til at finde annoncører til kaproningens hjemmeside.
Eventuelt
Jørgen F. Andersen efterlyste en nyhedsmail en
gang om måneden fra Nakskov Roklub. Der var
delte meninger om dette.
Leif Thygesen foreslog, at GRIN eventuelt åbnede
deres langture for øvrige medlemmer af klubben.
Leif Thygesen foreslog, at den nye opslagstavle
over den gamle åregrav organiseres bedre. Da
klubbens medlemmer alle har god erfaring i at
holde fødselsdag, kræver det godt lys at se opslagene – desto ældre man bliver, desto mere lys
kræver man for at se - så det skal undersøges om
der kan etableres noget lys ved opslagstavlerne.
Alt i alt forløb medlemsmøde i en god positiv og
konstruktiv tone.

