Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 21.04.2020 – kl. 18,30
Deltagere:

Johnny Terp, Aage Hansen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Helle G. Skriver, Michael Simony,
Jesper Tvede og Anna N. Petersen
Afbud:
Lotte Christensen
Ikke tilstede: Punkt
Referat
1
Godkendelse af referat
fra sidste møde
2
Nyt fra formanden
DIF og DFfR har i går/i dag meldt ud at der kan åbnes op for
/næstformanden
begrænset roning i klubberne. Håndtering af det er sendt ud i
Nyhedsmail. Aage sørger for indkøb af håndsprit, opvaskemiddel,
affaldsposer og aftørringspapir mm. Hvert medlem medbringer
håndsprit og klud til eget brug. Der vil ikke være reel rovagt og faste
rotider for tiden. Man skal bestræbe at have faste hold og at handle
fornuftig.
Regler mv. gælder foreløbigt til 10/5-20.
Aage sørger opslag på rokort.dk og for at broen kommer i vandet og
Helle GS spørger om lån af truck. Finn har hjul liggende til søsætning
af broen. Mona lægger dem i klubben onsdag aften.
Efter broen er sat i, vil der være uformel standerhejsning. Anna
reparerer den gamle stander, så den kan bruges. Der er 2 nye
standere i skabet i bestyrelsesrummet – fx til 100 års jubi.
Broen sættes i fredag den 24/4 kl. 15 – standerhejsning ca. 17,30.
3
Nyt fra udvalgene:
Roudvalg: Holder møde 22.04.2020. Der skal findes emner til
Roudvalg:
korttursstyrmænd. Åbent hus mv. afventer corona-situationen. Venø
Kajakudvalg:
Rundt er udsat til næste år. Står ”fiktivt” på rokort.dk endnu.
Materiale/hus-udvalg:
Silkeborg-turen i september satser vi på bliver til noget.
Udlejning – både:
Kajakudvalg: Havde møde 3/3. Ingolf tager kajak-vagt mandage og
Udlejning - hus:
Finn torsdage. Havnens dag var vi ikke tilmeldt til. 16+17/5 skal Ingolf
på klubinstruktørkursus i kajak i Sønderborg. Ingolf sørger for at nye
kajakroere fra sidste år får deres kajak-bevis.
Materiale/husudvalg: Tagrender er blevet rep. Bækken skal renses
op igen. J. Terp kontakter ”åmanden”
Udlejning – både: Udlejning – hus: J. Terp kontakter J. Bundgaard mht udlejning – der
står flere udlejninger på hjemmesiden – må tages med forbehold.
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Ind/udmeldte medlemmer Elke og Peter Terp har meldt sig ud. Herbert Hoffer og kone samt
siden sidst
Margrethe har meldt sig som passiv.
27 aktive og 16 passive har pt ikke betalt kontingent. Rykker sendes
ud i Nyhedsmail.
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Indkommen post/ mails
6
DGI har sendt noget ud
J. Terp har sendt mail til Helle vedr. evt. tab af penge pga corona – fx
mht tab af penge i klubben Torvedage, Sct. Hans mv. Helle tjekker regnskab og mail derom.
7
Revidering af reglement til Afklares på roudvalgsmødet i morgen.
kaninmappe & webmaster Er revideret nu og sendt til webmaster, bestyrelse og Elsebeth
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Synnejysk
ronetværksmøde i Slesvig
Roklub 2/5-20
Sommerprogram
Årshjul
Kr. Himmelfartstur
Genforeningsstaffet
Korttursstyrmandskursus
Børneattest
Private kajakker –
henvendelser

Vandkunst i sildekulen mail
Klubsamling

17

Salg af klubtøj til
standerhejsning

18

Liste over bestyrelsen +
arbejdsbeskrivelse + foto
Hvervekampagne
Opslag om åbenthus på
facebook + webside +
plakater mv
DFFR har sendt mail ud
vedr fælles reklame for
roning – hvem svarer DFFR

DFFR´s hovedgeneralforsamling 20/6
Adgang/rettigheder på
rokort.dk og one.com

Rengøringsplan
Kageplan
100 års jubilæum

Er udsat til 21/11-2020. DFfR er med til mødet; kan være godt at
deltage og høre nyt, dele erfaringer mv. Michael og Mona var ikke
afvisende i at deltage – skal følges op.

Pt ingen tilbagemeldinger fra naboklubber.
Genforeningsstaffetten blev udsat til næste år.
Michael er på opgaven
Pt er behovet der nok ikke
Thomas, Vicky og Jette har henvendt sig samt hentet deres kajakker.
4 medlemmer har nyligt købt egne kajakker. Helle har venteliste mht
plads til privat kajak i skuret. Skuret er i øvrigt endnu ikke betalt.
Kajakudvalget har lavet regel om at man sæson 2020 skal ro min. 150
km for at bibeholde sin kajakplads; for at rydde op i private kajakker
og evt give plads til andre/aktive.
Michael og Lotte har skrevet mail til JP Jessen. Klubben støtter ikke
vandkunsten økonomisk.
Ingolf havde indkaldt til kajak-info-møde. Blev aflyst pga corona. God
ide at holde klubsamling for alle – emne kunne fx være beskrivelse af
ture – internt / eksternt mv.
Vi har en del klubtøj liggende. Opfordring om køb deraf sendes ud i
Nyhedsmail. Blev glemt i nylig udsendt mail, men er nu lagt på
Facebook

DFfR laver forskellige tiltag mht at hverve nye medlemmer – fx
landkort med alle ro- og kajakklubber på. Klikker man på ”punktet”
ryger man direkte på klubbens hjemmeside. Michael tjekker
roning.dk / mail derom og mailer kontaktpersoner til DFfR.
Hjemmesiden skal have en ny tekst i den forbindelse. Michael/Ingolf
kigger på det.
Mange år siden klubben har været repræsenteret til
hovedgeneralforsamlingen.
Michael og Ingolf har fået rettigheder til rokort.dk. Mini-møde med
Helle laves ved lejlighed for gennemgang af rokort.dk for admin.
Fremadrettet skal overdragelse af one.com-mail ske straks der er
skift af folk til bestyrelsen. Man skal så vidt muligt sende mails til
klub-mails. Det gør det nemmere ved fx skift af
bestyrelsesmedlemmer og pga historik. Mona undersøger om
one.com kan bruges til fx mødeindkaldelse mv.
Kan laves nu. Yvonne og Merete J kigger på det.
Mona har sendt et par mails ud til 100-års-udvalget. Ikke rigtig fået
response. Der må indkaldes til et møde, når vi må mødes igen.
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Fonde

Masterplan -1-3-5-10 år
frem

Info til
nyhedsmail/webmaster
DFfR & DGI nyhedsmail

Instruktion af nye
Veste
Uddeling af nåle
Næste møde

Elsebeth Petersen søger fonde mv i stedet for Lotte Chr. Bør også
søge til fx inrigger til 100 års jubi. Mona har 23.0.2020 sendt
vedtægter mv til Elsebeth samt lidt info vedr jubi.
Spørgsmål fra J. Terp om hvor store reklameskilte fra sponsorer skal
være. Kan evt sættes på porte, mellem porte, en tavle…
Der bør laves fremtidsplaner for klubben, huset, både, bro mm. Fx
hensætte 5-10 % af kontingent, 50 % af indtægter fra arrangementer
el. lign. til køb af både mv. Støtteklubben var tidl. økonomisk
hjælpere. 24 timers roning kunne også være en mulig indtægtskilde.
J. Terp, Jesper og Aage laver et lille udvalg.
Månedens roer og årets udfordring sendes bl.a. ud på nyhedsmail.
Der sendes 2 mails ud denne gang – 1 vedr. begrænset åbning /
corona og 1 vedr. ”generel” info.
Er bestyrelsesmedlemmerne tilmeldt de 2 nyhedsmails? Mona
sørger for at alle tilmeldes DFfR’s mail og Ingolf sørger for DGI-mailtilmelding
DFfR-mails skulle alle være tilmeldt nu – husk at bekræfte mail
Vi afventer til efter 10/5-20 mht planlægning af instruktion af nye
Vi bør søge snarest søge Tryg Fonden om køb af oppustelige veste
(de er ved at være gamle og ulækre) samt flere kajakveste.
Aage fik sin km-nål på mødet. Flemming S, John og Konny skal også
have deres ved lejlighed.
Tirsdag den 12/5 – kl. 18,30 & Torsdag den 28/5 – kl. 18,30

Mailadresser i klubben:

Webmaster:

Louise Johnsen

webmaster@grokk.dk

Udlejning af klubhus:

Johnni Bundgaard

udlejning@grokk.dk

Nyhedsmail:

Mona C. Larsen

nyheder@grokk.dk

Projekt:

Elsebeth M. Petersen

projekt@grokk.dk
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