
 

 

 

Vedr. Bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelse 2020: Johnny Terp, Lotte Christensen, Aage Hansen, Michael Simony, Ingolf Hinz, Helle Skriver, 

Mona Larsen, Jesper Tvede, Anna Nørregaard. 

 

 

Dato: 29-09-2020 

Tid: 18,30 

Afbud: Mona, Michael 

 Punkt Referat 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde godkendt 

2.  Nyt fra formand/næstformand Sønderborg Roklub har spurgt om de kan få 

koden til nøgleboksen, således at de evt kan 

bruge toilettet når de er på tur forbi klubhuset. 

Det har vi sagt ja til og johnny T  formidler det 

videre 

3.  Nyt fra udvalgene: 

Roudvalg:                   

Kajakudvalg: 

Materialeudvalg: 

Udlejning: 

Hus: 

Roudvalg holder møde d. 6 okt. 

Kajakudvalg har ikke afholdt møde. Henrik fra 

Sisse´s Cafe har forespurgt om han kan låne 

vores telt fra Torsdag d. 08-10 til Søndag d. 11-10. 

Ingolf har sagt ja til dette. Af vores kursister 

(kaniner) har flg. Gennemført kursus og 75 km. 

Michael, Gitte, Malene og Laust. Jeanett har 

gennemført men mangler 19 km. Anne.Marie har 

roet 125 km men pga. uheld/operation mangler 

hun enkelte dele i kurset. Line mangler 

selvredning og har 22 km. 

Materiale-og husudvalget. Åen er renset op, 

bogstaver er færdigmalet, kæde til broen skal 

forlænges og Åge har denne. 

Spand til restaffald hentes på containerpladsen 

(Ingolf) til køkkenet samt at der hænges 

sorterings planche op i køkkenet. 

Broen tages op d.31-10 kl. 0900 hvis vejret 

tillader det 

 



4.  Ind/udmeldte medlemmer siden sidst Flemming Holt er indmeldt og har betalt 

kontingent 

5.  Indkommen post/ mails Blæksprutten i Sønderborg, som i 2021 vil tilbyde 

deres bruger, et kursus i roning har forespurgt 

om vi er interesseret i at deltage. Det drejer sig 

om personer på pension, langtidssygmeldte, 

flexjobber. Pt. har vi meldelt at vi ikke har 

kapacitet til dette, men at de er velkommen når vi 

laver åbent hus. 

Babarra, en engelsk talende dame har forespurgt 

om hun kan ”låne” en inrigger, da hun vil give en 

veninde en fødselsdaggave. Hun har ingen 

erfaring. Hertil har vi svaret at hun skal have 

instruktøruddannelse og være langtidsstyrmand.  

6.  Nyt til hjemmeside og nyhedsmail At vi måske skal oplyse at vi har fået penge fra 

Nodea fonde, Her bor vi puljen, til indkøb at en 4 

og 2 inrigger. Samt at vi har fået penge til nyt 

kajakskur fra Sydbank, Mads Clausen og Den 

Nordslesvigske Kvindeforenings Fond 

7.  Projekt inrigger  Noedea Fonden, Her bor vi, har sponsoreret 

penge til indkøb ar en 4 og 2 inrigger med 

tilbehør. Roudvalgt, Aage, Mona, Helle samt 

Axel starter dette op idet Nodea vil være med i 

beslutningen. 

8.  Forberedelse til ulykke Der er udarbejdet en beskrivelse, NÅR 

ULYKKEN ER SKET, som hænges op i klubhuset. 

Bestyrelsesmedlemmer får en seddel med 

oplysninger på Tryk Forsikringens tlf., Police nr 

og tlf. på Falcks vagtcentral 

9.  Standerstrygning-uddeling af præmier / 

planlægning  

 

Søndag d. 25-10 kl. 1200 er der standerstrygning. 

Der tændes op i grillen og serveres grillpølser 

Lotte står for indkøb af diverse. Og finder en 

pris pr deltager 

Vi synger og div. Præmier uddeles 

10.  Månedens roer – hvem søger for gaver Vi har pt. 4 gaver liggende i klubhuset. Ingolf 

spørger Sisse´s cafe og Helle spørger Brugsen om 

sponsor gaver 

11.  Vinterprogram – hvilke aktiviteter skal vi 

have vinterens løb 

Hjortebrohallen forespørger om det er i orden at 

vi kommer hver 14. dag pga. corona situationen. 

Der er så andre der kommer de andre tirsdage. Vi 

foreslår at vi indtil jul kommer i ulige uger og 

efter nytår i de lige uger. Nærmere herom følger. 

Nytårs gåtur ligger fast. 

Evt. et besøg til Nydambåden 

Generalforsamling flyttes evt. til andre og stører 

lokaler 

En aften med kort og kompas 



 

 

Evt. andre gå tuer kan slås op på rokort 

 

12.  Kajak skur  Der er indhentet 2 tilbud og der indledes med et 

byggemøde onsdag d. 30-09. Deltager i 

projektgruppen er Mie, Johnny T, Johnny M, 

Elsebeth og Ingolf  

13.  Info fra DFFR Lotte har modtaget en mail fra FFR med bla. En 

forespørgsel om hvordan de bedre kan hjælpe i    

frem tiden. Lotte svarer på dette 

14.  Salg af klubtøj Kassen med resterende klubtøj stilles i klubben 

og især kaninerne skal have besked om at de kan 

prøve og evt. købe dette. Medbringes senest til 

standerstrygning 

15. Næste møde dato 21-10-2020 

Punkter: 

 


