Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 09.06.2020 – kl. 18,30
Deltagere:

Johnny Terp Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Michael Simony, Ingolf Hinz Aage Hansen,
Mona C. Larsen og Anna N. Petersen
Jesper Tvede-Jensen
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Referat
Godkendt. I tidligere referater har der været blanke felter, en streg
eller ”udsat” ud for nogle punkter. Det skyldes at vi pga ellers for
lange møder og med mange punkter, har måttet prioritere/udvælge
de væsentligste punkter. Punkterne tages op senere, når der er tid.
Danfoss har bevilliget kr. 50.000,- til kajakskuret. Vi får pengene når
hele beløbet er skaffet. Budget er på ca. 400.000,-. IP Nielsen-fond
svarer at de ikke giver til kajakskuret men evt til junior-kajakker og
udstyr. Udloddes næste år. Forslag om evt søge til Stand Up Paddel
Boards da det kan tiltrække unge. Har pt ikke plads til SUB.
Roudvalg: Lidt travl start med mange nye til inrigger-instruktion.
Nogle er hoppet fra pga div. helbredsmæssige årsager. 4 er ved at
være klar til frironing + 2 skal have lektion 2 i morgen + kommer
måske 1 på torsdag. Der savnes lidt flere roere og både på vandet.
Nu hvor der er løsnet op for hold mv, skal vi slå inriggerroning op på
rokort.dk og motivere de nye til at tilmelde og tage med ud.
Mail fra DFfR vedr. erstatningskurser i løbet af sommeren. Der tjekkes
op med Yvonne, Aage og Michael mht aflyst instruktørkursus.
Kajakudvalg: Ingolf har kontaktet kommunen mht tilladelse af
opsætning af container. Får svar torsdag. Jørgen K har sagt ja tak og
betalt for kajakplads. Yvonne nej – Dorthe A spørges om plads.
Opfordring: Skriv i nyhedsbrev: Husk rengøring af kajak, tørre bunden
af udvendig, fjerne affald, spraydeck ect fra kajakken efter brug.
DGI kajakbevis er klar og udleveres snarest til kajakroerne fra 2019.
Materialeudvalg: Diagonal-liste på Æ Trap har været defekt; er lavet
og båden må bruges. Commodore’s ryglæn sidder løs; laves snarest.
Udlejning: Ikke noget nyt + afventer næste fase af udmelding.
Fremadrettet slås udlejning af klubhus op på rokort.dk + skrives på
kalenderen.
8 nye kajakroere og 6 inriggerroere har meldt sig ind indtil nu

Ansvarlig

Mail fra DFfR vedr. sportsroning. Der kigges på det.

Michael
(Mona)

Der arbejdes fortsat på sagen. Man er i skriftlig kommunikation med
sejleren. Han og de 3 roere har alle meldt skaden til deres
forsikringsselskaber. DFfR er orienteret om ulykken og har fået div.
oplysninger og en skitse over pladsering af bådene mm. DFfR
kontaktes mht råd til om vi skal lade Svigermor reparere nu hvor
bådebyggeren har tid eller når forsikringsspørgsmålet er afklaret.
Bådebyggeren har så først tid sent på sommeren. Når der er svar fra
DFfR kontaktes bådebyggeren.
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Jette JK kan ikke skaffe pads mv til klubbens hjertestarter via Abena.
Dato for udløb af dem er 20.07.2020. Ved endnu et tjek af
hjertestarteren viser det sig at der ingen strøm er på den. J. Terp har
taget den med hjem og får meldt til respektive at den er ude af drift.
Trygforsikring kontaktes mht nye pads ect.
Link fra DFfR sendes til Anna. Skilt med ”ude af drift” sættes på den.
I næste Nyhedsmail sendes de nye anbefalinger ud ihht DFfR’s
udmelding den 09.06.2020 og er gældende i GROKK fra mandag den
15.06.2020. Der anskaffes aftørringspapir og sprit til omklædningsrummene + køkken. Man må bruge omklædningsrummene til
omklædning, men man skal stå på fx eget håndklæde og ikke direkte
på gulvet. Brusebad må endnu ikke benyttes. Toiletter/kontaktflader
skal rengøres med sprit efter brug. Min. 4 m2 gulvareal per person
samt 2 meter afstand i omklædningsrummene. Mht bad afventes
næste udmelding omkring 1. august. Se også:
https://roning.dk/nyheder/nyeste-anbefaling-til-klubberne-nu-medmulighed-for-bad-og-kaffe/
Bestyrelsen har atter drøftet om reglementet skal ændres og hvad
der skal skrives, for at undgå evt flere ulykker. I området omkring
broen skal vi alle udvise ekstra opmærksomhed, bl.a ikke ro under
broklapperne og holde os godt ude i siderne. Fx undgå at skifte plads
fra 2-kost til Toftpælen. Nye regler er ikke udformet endnu men
følger. DFfR og DGI Havkajak kontaktes for råd til hvordan vi
udformer nye regler for passage af området, i hvilken side mm.
Udsat
Udsat
Kort orientering til bestyrelsen fra mødet den 02.06.2020. Fx plan om
fejring på selve dagen, en aktivitetsdag i maj, invitere gæster ect.
Oplæg over aktiviteter mm laves. Næste møde er 01.09.2020.
Ikke stor stemning for åbent hus lige nu. Instruktion af inriggere og
kajakker er godt i gang. Beder PR-udvalg om at sætte info på
hjemmesiden + Facebook med hvem man kan kontakte, hvis man vil
prøve at ro inrigger / kajak + evt lave plakater og indstik til brochure.
Evt åbent hus til august.
Det var 1 til coastal instruktion i sidste uge. Plan at fortsætte
instruktion i juni – især da månedens roer er den der har roet flest
ture i coastal. Det bliver slået coastalroning op 1 gang om ugen.
Der er lavet en rengøringsplan fra uge 25-39. Klubben er lige blevet
hovedrengjort, så planen skubbes 1 uge og sendes ud i næste mail.
Den 23.06.2020 er der Sct. Hans. Desværre ikke for folk i byen men
kun for klubbens medlemmer + påhæng/familie – og max 50
personer. Grillen tændes, medbring mad og drikke. Bålet tændes
derefter. Slås op på rokort.dk
Dagsgæster er ok – de må benytte omklædningsrummene på samme
måde som klubbens egne medlemmer. Overnattende gæster kan evt
overnatte i telt, men ikke benytte bad mv. Vi afventer næste
udmelding – omkring 1. august og giver J. Bundgaard/Udlejning
besked hurtigt muligt.

J. Terp
Anna
Mona
Helle
Lotte
Aage

Lotte
Ingolf
Alle
Alle

Mona
J. Terp
Aage

Mona
Ingolf

2

18
19

20

Arbejdsbeskrivelser i
bestyrelsen
Firmakaproning
IP Nordic
Alarmen
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Alle

IP Nordic ville gerne ro noget firmakaproning, blev udsat pga Corona.
De kontaktes igen og ser hvad deres forventninger er. Kan evt
afholdes i august/september
Som udgangspunkt slår vi ikke alarmen til mens vi er på vandet. Men
tjek lige om der er 1 lys (tilkoblet) eller 2 lys (frakoblet) i alarmen
inden man går ind i klubben. Hvis forsikring dækker private ting i
klubhuset? Undersøges.
Torsdag den 30/7
Mandag den 30/8
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