Referat vedr. bestyrelsesmøde, mandag den 17.02.2020 – kl. 18,30 i klubhuset
Indkaldte:

Johnny Terp, Lotte Christensen, Aage Hansen, Michael S. Pedersen, Ingolf Hinz,
Helle G. Skriver, Mona C. Larsen, Jesper Tvede og Anna N. Petersen
Lotte

Afbud:
Ikke tilstede:
Punkt
1
Godkendelse af referat
fra sidste møde
2
Konstituering
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Nyt fra formanden
/næstformanden
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Nyt fra udvalgene:
Roudvalg:
Kajakudvalg:
Materiale/hus-udvalg:

Referat
Godkendt – med rettelse om at Sønderborg Roklub havde lånt
en dobbeltsculler og ikke en Coastal-båd
Formand: Johnny Terp
Næstformand: Lotte Christensen
Kasserer: Helle G. Skriver
Rochef: Michael S. Pedersen
Materialeforvalter: Aage Hansen
Sekretær: Mona C. Larsen
Kajakchef: Ingolf Hinz
(Husforvalter: Aage Hansen og Ingolf Hinz)
1. Supplant: Jesper Jensen
2. Supplant: Anna N. Petersen
Suppleanter deltager I bestyrelsesmøder, så de er klædt på ved
evt indtræden i bestyrelsen.
Klubmail-adresser på one.com + hjemmeside skal ændres iht
den nye bestyrelse. HGS kontakter Axel/Louise/Morten.
Vintermåtte, der rulles ud på slæbestedet virker fint ved
søsætning af kajakker. (er sponseret af nogle firmaer)
2 åres inrigger Egernsund er nu blevet afhentet (ishus i
Sønderborg skal vist bruge den til en udstilling)
J. Terp er i kontakt med Kim Thomsen, kommunen, for at søge
forlængelse af byggetilladelsen i 1 år og til 0,- kroner.
Afventer bekræftelse.
Chresten fra DGI: Ro- og kajakudvalg skal finde ud af om der
skal være regler for unge. Pga bølger, vandtemperatur mv.
Chresten vil gerne hjælpe dermed.
Roudvalg: ikke haft møde siden august 2019
Kajakudvalg: intet nyt
Materiale/hus-udvalg: Egernsund er afhentet. Svigermor,
Commodore og Alnor er/bliver slebet og lakeret. Der er ikke
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Udlejning – både:
Udlejning - hus:
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Evaluering af
generalforsamling
Bl.a. valg af dirigent
Planlægning af
standerhejsning

Planlægning af åbenthus

mere lak; Aage har bestilt. Der er lavet nye årestativer, luget
græs mv. Rykket for navneskilt til klubhus, gl. navn skal males
over dog gl. ej stande; ny stander ved hoveddør. Huset blev
malet for et par år siden, skal måske males lidt ifbm de nye
skilte.
Udlejning – både: Endnu ingen henvendelse fra gæster.
Udlejning – hus: For at undgå dobbelt-booking er der ønske om
en kalenderfunktion som alle kan se. Papirkalender hænger i
gangen, men ikke nok. Måske kalender på hjemmesiden? En
torsdag var der hele 4 arrangementer på samme aften, så Alle
9 kørte hjem igen. Der er også lavet en Google-kalender, men
den har alle ikke adgang til.
Vedtægter skal revideres. § 9 mht fordeling af poster og § 20
mht bank. Gode ide inden generalforsamling af spørge hvem
der fx vil være dirigent, så man kan forberede sig inden.
Broen sættes i og klubhuset rengøres lørdag den 28/3.
Standerhejsning søndag den 29/3: Frokost kl. 12 – ansvarlig
Anna NP, som slår op på rokort.dk samt finder pris, menu og
skaffer hjælpere til maden.
Standeren hejses kl. 14 med efterfølgende kaffe og kage. Skal
findes kagebagere.
Årets første rotur: Michael slår op på rokort.dk – hvis broen er
kommet i.
Der er bestilt et bander, der kan hænge på hegnet på terrassen
og kan genbrugs år efter år.
Åbenthus: Søndag den 3/5 kl. 10-14 + torsdag den 7/5 kl. 1720. Kun for skolebørn: dato skal findes + tjek at de kan svømme
+ børneattest skal laves til instruktører og hjælpere. Michael
undersøger. Lotte tjekker op mht skoler.
Åbent hus skal på Facebook + hjemmeside – Mona orienterer
Louise om datoer.
Åbenthus skal slås op i god tid & mange steder; også Ugeavisen
– kan Louise/PR-udvalget lave pressemeddelelse?
Forårsmesse torsdag den 12/3 kl. 19-22: Muligt at stå der?
Louise har undersøgt det; koster 800,- for en stand – hun
undersøger om vi evt kan stå ude/andet sted den dag.
1 stort træ-skilt/stander der stod ved vejen sidste år forsvandt.
Skal evt laves et nyt. Datoer dertil skal laves. Brochurer og
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plakater skal revideres -> Roudvalget. DGI vil gerne hjælpe. På
biblioteket kan man bede dem om at dele brochure ud til de
nærliggende afd.
Stå i Ulsnæs eller på torvet med inrigger og kajak? Uafklaret.
Vi skal generelt være bedre til at sælge os selv og vise flaget.
Opstart på jubilæum 2022 Klubben har 100 års jubilæum 15.03.2022.
Bl.a. planlægning af hvilke På generalforsamlingen blev der lavet et udvalg: Axel, Gerda,
fonde vi søger til hvad
Helle, Bernt, Mona og Lotte.
Fonde, fx Udlodningsmidler, skal søges til anskaffelse af fx 1 x 2
åres og 1 x 4 åres inrigger. Commodore og Alnor er ved at være
nedslidte og der er 1-2 års leveringstid på inriggere.
Hvad med Coastal? De kommer med til næste OL og klubber i
DK har stor succes med dem – vi bruger dem ikke – hvorfor?
Ikke nok introduktion af Coastal til medlemmerne – Aage og J.
Terp vil gøre en indsats. Søge til kajakker? Ikke plads – var en
container en mulighed og med kajaktraileren inden i, så er der
hylder og traileren står beskyttet.
Der skal inviteres folk, naboklubber mv til jubilæum, laves
jubilæumsskrift, reception mv. Måske en kongelig til at døbe
både? Udvalget/bestyrelsen må udarbejde plan mv.
Eventuelt:
Kæntring/entring
Kæntring i Coastal – skal man det? Eller kun entring?
Kæntring i inrigger – skal man det? Eller kun entring?
Ingen afklaring på dagen.
Ølsmagning
På generalforsamlingen blev nævnt, at Aage spurgte om der
var interesse for ølsmagning. Kræver min. 10 deltagere og
koster 300,- pr. person. Aage arbejder videre med det.
Torvedage
Skal huske at informere arrangør om at klubben har en stand
ved Torvedagene, så det kommer med i programmet.
Svømning
Påmindelse om aflæggelse af svømmeprøve samt deadline –
iht reglementet = INDEN første rotur. Michael slår op på
rokort.dk derom.
Nyhedsmail
Johnni Bundgaard udsendte senest nyhedsmails; kontaktes af
Mona som overtager tjansen. Plan at udsende mail pr. den 1.
hver måned – eller efter behov – fx mht konstituering,
svømning, program mv.
Referat fra
Skal hænges op på opslagstavle og sendes til Webbestyrelsesmøder
master/Louise til hjemmesiden
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Medlemsliste

Info om nye
Dagsorden

Referat fra
generalforsamling
Årshjul
Roudvalg

Springvand

Synnejysk Ronet &
Ronet Syd
DGI møde

Rokort.dk

Rovagt

Kontingent
IP Nordic

Helle sender medlemsliste til de nye i bestyrelsen.
Forslag om punkt på dagsorden med info om hvem der er ud/indmeldt siden sidst. Til almen orientering samt mht
opdatering af mailliste.
Ønske om info ud til fx rovagt/instruktøer når nye medlemmer
vil på en prøvetur, så man er forberedt derpå.
Sendes ud af formanden; først mailes rundt om der er punkter
til den og nogle dage inden bestyrelsesmødet sendes den
endelige dagsorden ud.
Skal referat ud på hjemmesiden og på mail? – er lagt på
hjemmesiden nu (19.02.2020)
Årshjulet sendes det ud til de nye i bestyrelsen af Aage.
Mange ting skal laves til sæsonstart, så roudvalgsmødet er
26.02.2020 – Michael indkalder Yvonne, Jesper, Mona, Aage og
Axel. Instruktørmøde: Mona sender liste over instruktører til
Michael, så der kan indkaldes til møde der også.
Tidl. borgmester Bendt Olesen har henvendt sig til Helle mht
møde om det kommende springvand i Sildekulen – i uge 8 eller
10 (bliver onsdag 04.03.2020 kl. 17 i klubben)
De 2 ronetværk som fx laver madpakketure i sydlige Jylland.
Der var møde i efteråret, ingen fra klubben deltog. Mona
mailer info om Ronet + liste med madpakketure til Michael.
DGI’s årlige repræsentantskabsmøde med ”Sportens Dag”
afholdes 26.03.2020 på Det Lille Teater. Klubben har ikke
nogen der skal præmieres for deres præstering. Indstilling til
årets leder?
Hvad skal slås op og hvornår? På sidste mail stod der at der
max må slås op for 14 dage ad gangen. Men hvad med fx
formiddagsroning? De bliver slået op for at synliggøre deres
ture. Slås al roning op, bliver det mange opslag; fx mandag
morgen, mandag kajak og mandag inrigger. Tænk over hvordan
vi håndterer det, så arrangementer ikke drukner i opslag.
Det er vigtigt at der møder rovagt op til roaftner – både i
inrigger og kajak. Helle tager mandage. Skal det være faste folk
eller ”rullende”? Roudvalget arbejder videre med det.
Kommer ikke særskilt kontingentopkrævning ud men nævnes
på Nyhedsmail – med korrigerede satser.
De vil gerne ro ”firmakaproning” i Gråsten i år, da Sønderborg
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Reglement
Redningsveste
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Datoer for kommende
bestyrelsesmøder

har aflyst pga ombygning. Axel er i dialog med dem og der skal
forventningsafstemmes. Kunne fx kombineres med
efterfølgende kanindåb af klubbens kaniner.
Hvem håndhæver at reglementer overholdes og hvornår skal
der skrides ind? Roudvalg kigger på det.
De oppustelige veste er ikke efterset, det blev de sidste år. Bør
tjekkes hvert år – ifgl. fabrikanten Baltic og DFfR samt de har en
levetid på ca 10 år. Ved ikke hvor gamle klubbens er. Måske
søge nye veste? Der kan søges til andre typer end dem vi har –
fx Secumar veste. Kajakveste kunne også trænge til en
udskiftning. Søge Trygfonden?
Onsdag den 18/3 – kl. 18,30
Tirsdag den 21/4 – kl. 18,30
Torsdag den 28/5 – kl. 18,30

Punkter til næste møde
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