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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde, mandag den 13.04.2020 – kl. 12,00 
 

Deltagere:  Johnny Terp, Aage Hansen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen og Anna N. Petersen 

Afbud:  Helle G. Skriver, Michael Simony   

Ikke tilstede:  Lotte Christensen, Jesper Tvede 

 Punkt Referat  

1 Godkendelse af referat  

fra sidste møde   

Ikke debatteret  

2 Nyt fra formanden 

/næstformanden   

Ikke debatteret 

3 Nyt fra udvalgene: 

Roudvalg:  

Kajakudvalg:  

Materiale/hus-udvalg:  

Udlejning – både: 

Udlejning - hus:  

Ikke debatteret 

 

4 Håndtering af Corvid-19: 

 

 

Flere punkter, emner og muligheder blev drøftet, men begrænset 

hvad der kunne vedtages d.d. pga uvisheden om hvad og hvornår ting 

og sager meldes ud fra fx DFfR og hvad vi må. 

5 Åbning af klubben: Når vi må åbne klubben, må vi se hvad der skal indkøbes af 

opvaskemiddel, spande, sprit, børster, servietter mv.  

Skal evt være opmærksom på at man ikke må være flere end 10 

personer, ro i flere hold, deltagerbegrænsning på rokort.dk el. lign.  

6 Standerhejsning: Kan evt afholdes vha få personer der hejser standeren. Der bliver nok 

ingen frokost, måske bare en gang kaffe og kage – under åben himmel. 

Alt ud fra hvad myndigheder mv foreskriver.  

7 Ind-/ud-meldte: Elke og Peter Terp har meldt sig ud.  

 Eventuelt:  

8 Kajakplads i klubben: J. Terp og HGS har en venteliste mht plads til privat kajak i klubben.  

9 Åbent hus: Banner på gelænder og sedler på dørene mht åbenthus 3+7/5-20 er 

pillet ned. Mht banner må vi evt lave et skilt til at sætte over ”maj”. 

Sedler/opslag på døre mv kan laves om til at gælde ”evigt” – altså 

uden dato lige nu. Mona skriver til Louise/PR-udvalget om de vil lave 

nye sedler. Facebook og hjemmesiden skal også ændres mht datoerne 

-> til uden dato nu her og så med dato, når vi har dem. Siderne kan 

allerede nu ændres og forberedes.  

10 Broen: HGS har aftale mht lån af truck til isætning af broen. Kan sættes i på et 

par timer – evt en hverdagsaften. Afventer udmelding om hvornår vi 

må tage på vandet og sætter broen i snarest derefter. Klubben er 

lukket og sættes broen i, kan det motivere folk til at komme på vandet. 

Folk med private kajakker kører fx til Alnor eller Brændstoft og sætter 

kajakker i og det er ok. De ror så i privat regi.  
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11 Manglende indtægter: Torvedage, Sct. Hans, Æblefestival mv bliver måske ikke til noget i år. 

Vi kommer til at få 10-15.000,- mindre ind i indtægter så. Det vil svare 

til 10-15 NYE medlemmer.  

Så ”Tag 1 ven med” – skaber tryghed at nye kender 1 i klubben i 

forvejen. Vi må tænke kreativt og lave andre ting; gerne 

ro/kajakrelateret, så vi både tjener penge og viser flaget.  

Fx kunne 24-timers-arrangement være en mulighed, hvor en 

inrigger/kajak/coastal på skift holdes i gang 24 timer i træk – fx start 

fredag kl. 16 og slutter lørdag kl. 16 – og fælles-grill kl. 18. Der skal 

findes sponsorer; kroner pr km eller et fast beløb fra div. firmaer.  

Firmakaproning med IP Nordic står på stand-by – ikke aflyst men heller 

ikke aftalt nærmere – endnu.  

Vi skal generelt være mere fremme i skoene, kontakte dem der har 

vist interesse, påminde folk der fx har været til åbent hus om at 

komme igen osv.  

12 DFfR’s tjekliste: DFfR har sendt mail ud med en tjekliste for hvad vi kan og skal tage 

højde for mht åbning af klubben 

13 DFfR hjælper: DFfR har sendt mail ud med at man skal indsætte kontaktperson, 

oplysninger om roskole mv. Så vil DFfR plotte det ind på en side, så nye 

nemmere kan finde ud af hvor er der en ro/kajakklub og hvordan 

bliver jeg medlem. Mona sender mail til Michael, Ingolf og Louise, så 

der kan stykkes noget tekst sammen på hjemmesiden til inspiration for 

evt kommende medlemmer.  

14 Svømmeprøve: Ifgl. Reglementet må man ikke tage på vandet før svømmeprøve er 

aflagt. Har været snak om 1 måneds frist for aflæggelse, men måske 

svømmehaller ikke har åbent til den tid. Tages op når vi ved mere. 

15 Rengøringsplan:  Yvonne og Merete vil gerne lave rengøringsplan, når vi ved hvornår 

den er gældende fra. 

16 Klubsamling: Der er de sidste par år været afholdt klubsamling forår og efterår. Hvis 

vi må være mange samlet til standerhejsning, vil det være fint at holde 

det i den forbindelse. Kan være med info om fx kajak & inriggerture, 

forventningsafstemning, fællesture, nyt fra bestyrelsen, hvad er der af 

tilbud/ture – eksternt ect.  

17 Datoer for kommende 

bestyrelsesmøder    

Tirsdag den 21/4 – kl. 18,30 

Torsdag den 28/5 – kl. 18,30 

18 Punkter til næste møde: J. Terp sender indkaldelse ud til næste møde incl. diverse punkter.  

 


