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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 12.05.2020 – kl. 18,30 
 

Deltagere:  Johnny Terp, Aage Hansen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Helle G. Skriver, Michael Simony, 

Jesper Tvede og Anna N. Petersen 

 Punkt Referat  

1 Godkendelse af referat  
fra sidste møde   

Godkendt 

2 Nyt fra formanden 
/næstformanden   

Mail vedr. rohold - nogle er ikke kommet på rohold. Bestyrelsen har 
sendt retningslinjer ud på mail 2 gange, at der er kontaktpersoner 
der kan hjælpe med at koordinere hold. Kun 2 har mailet retur med 
ønske om hold og har selv fundet hold efterfølgende. Andre har også 
selv fundet sammen. Flere medlemmer ønsker ikke at ro for tiden 
pga Corvid19. Kan være svært at lave yderligere hold for tiden. 
I alt 58 er aktive og 32 har været på vandet. 4 mangler at betale 
kontingent. De næste 2 på kajakpladsventelisten skal kontaktes. 
Inden for 1 mdr. skal de have en kajak på den tildelte plads.  
Å-manden er kontaktet og alt skulle være ok. 

3 Nyt fra udvalgene: 
Roudvalg:  
Kajakudvalg:  
Materiale/hus-udvalg:  
Udlejning – både: 
Udlejning - hus:  

Roudvalg: Møde er flyttet til tirsdag den 19/5. Åbenthus? Anna, 
Louise/Axel kender nogen der gerne vil ro. De inviteres i klubben 
næste uge. Håb om åbenthus søndag den 24/5 kl. 10-13, mandag 
den 25/5 & tirsdag den 26/5 kl. 17-20. Gerne med tilmelding pga 
regel om 10 personer. Afventer udmelding fra DFfR vedr. åbenthus. 
Helle, Mona, Gerda, Axel og Anne Grete er instruktører. Michael, 
Aage og Yvonne er hjælpeinstruktører. Der bookes inriggere på 
rokort.dk ifbm de nye roere.  
Bedt J. Bundgaard om også at reklamere for inrigger og coastal på 
Facebook. Lotte kontakter Ugeavisen for omtale af åbenthus. 
Webmaster/Louise skal også have info om dato når vi ved mere.  
Kajakudvalg: Er i gang med instruktion. Havde 10 interesserede, blev 
til 8 stk. Mandag/tirsdag var der vandtilvænning. J. Bundgaard iført 
tørdragt, handsker og visir. Instruktion i weekenden. Erklæring vedr. 
Corvid19 og indmeldelsesbanket er underskrevet. Kajakkursus koster 
1300,- = fuldt kontingent. Inrigger betaler 300,- i kursusgebyr.  
Opdatering af velkomstmappe: mangler info vedr. kajakinstruktion. 
Ønske om at søkort over dagligt farvand bliver i A3-format.   
Materiale/husudvalg: Lappet 1 hjul på bådevogn. Kæder til broen 
skal forlænges; Finn køber. Klubhus er ej rengjort. Rengøringsplan 
laves ihht medlemsliste. Huset males udvendigt når der er ca 18 
grader. Klubnavn ligger hos Gunnar.  
Udlejning: Er sat i bero. Muligt at leje i august, hvis der er åbnet op 
for det. Passive medlemmer må også leje klubhus. Først til mølle.  

4 Ind/udmeldte medlemmer 
siden sidst 

Dorte Elsner og Michael Jensen har meldt sig ud – 2 kajakpladser er 
derved ledige. 

5 Indkommen post/ mails Mail fra medlem vedr. hold samt mail om åbenthus (nævnt tidligere) 

6 100 års jubilæum Der skal afholdes møde i udvalget – måske 2/6 – Helle indkalder. Der 
søges fonde til båd – Egernsund er allerede afhændet. Søger ikke 
samme fonde som til kajakhuset. AP Møller svarer fx først i august og 
bådebygger har leveringstid, så der skal søges nu.  

7 Revidering af reglement til 
kaninmappe & webmaster  

Reglement er revideret, sat i kanin/velkomstmappe + på webside.  
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8 Synnejysk ronetværks-
møde i Slesvig Roklub  

Michael og Mona er interesseret i at deltage i mødet – 21/11-2020. 

9 Sommerprogram  Spiritusbevilling til Sct. Hans kan pt ikke søges. Benny Engelbrecht 
spørges om han vil være båltaler i 2021 i stedet. Sct. Hans kan evt 
blot afholdes for klubbens medlemmer. Udvalg bestod sidste år af 
Lotte, Anna og Axel. Torvedage og ringridning er aflyst.  
Sommerprogram sættes på til næste bestyrelsesmøde den 28/5. 

10 Årshjul  En kort version er lavet til velkomstmappen. Længere version af 
årshjul læses igennem til næste bestyrelsesmøde til revidering.  

11 Kr. Himmelfartstur Naboklubber blev inviteret – ingen tilbagemeldinger. Turen slås op 
på rokort.dk af Michael, når DFfR’s udmelding er kommet. 
Reservering af inrigger: Ikke sikkert man får den båd man ønsker – 
opslag på rokort.dk derom.  

12 Genforeningsstaffet Er udsat til 2021 

13 Klubsamling Kunne være om rokort.dk, ture mv. Afventer hvornår vi kan afholde 
det. Ønske om at samle medlemmerne om torsdagen efter roning og 
med kage – fx 1. og sidste torsdag i mdr. Afventer også.  

14 Liste over bestyrelsen + 
arbejdsbeskrivelse + foto 

Lotte reviderer opslag til porten med foto og navne. Kort version til 
velkomstmappen. Lang version læses til næste gang og revideres.  

15 Opslag om åbenthus på 
facebook + webside + 
plakater mv 

J. Bundgaard har fået info om at sætte opslag om inrigger og coastal 
på Facebook. Husk info til Web/Louise + plakater, foldere mv skal 
laves når vi har dato for åbenthus. 

16 DFFR´s hoved-
generalforsamling 20/6 

Tilmelding via roning.dk. J. Terp er måske interesseret i at deltage.  

17 Kageplan Afventer 

18 Eventuelt J. Terp ønsker en oversigt over rep. af både/pris på materiale pr. båd. 
Aage har en logbog over bådene.   

19 Hjertestarter Hvem vedligeholder den? Helle spørger Jette JK og J. Marold derom.  

20 DIF har sendt ud mht tab 
af penge i klubber 

Fx til dækning af mgl. indtjening ved Sct. Hans, Torvedage, 
ringridning mv. Deadline er 15/5-20. HGS undersøger/søger.  

21 DFFR har sendt mail ud 
vedr reklame for roning 

Michael undersøger sagen 

22 Nyhedsmails fra fx DFfR og 
DGI 

Mona har tilmeldt alle i bestyrelsen til at få DFfR-nyhedsmail. Husk 
hver især at bekræfte mailen – eller tilmeld selv til nyhedsmails.  

23 Slangevogn Ønske om køb af vogn til vandslange. Lotte køber en.  

24 Flidspræmier / nåle John og Konny + Flemming S. skal have deres sølvnåle ved lejlighed. 
Klubnål: ved 1000 km uanset bådtype? 
Sølvåre: 1000 km – guldåre: 2000 km – men kun inrigger-km? 
Sølvpagaj: 750 km – guldpagaj: 1500 km – men kun kajak-km? 
Emnet tages op i roudvalget på næste møde.  

25 Motionsturneringen Roinfo.dk – Leif Thygesen laver en månedlig turnering, hvor roede 
km indberettes af rochefen – afventer pt.  

26 Kommandoer på engelsk Et medlem ønsker kommandoer på engelsk – er sendt til J. Terp nu  

27 Næste møde  
Deadline for punkter  

Tirsdag den 28/5 – kl. 18,30  
Punkter sendes til J. Terp senest 22/5 

 
  


