Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den 19.05.2020 – kl. 18,30
Deltagere:
Afbud:
Ikke tilstede:
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Lotte Christensen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Helle G. Skriver, Michael Simony og Jesper
Tvede-Jensen
Johnny Terp, Aage Hansen og Anna N. Petersen

Punkt
Godkendelse af referat
fra sidste møde
Nyt fra formanden
/næstformanden
Nyt fra udvalgene:
Roudvalg:
Kajakudvalg:
Materiale/hus-udvalg:
Udlejning – både:
Udlejning - hus:
Ind/udmeldte medlemmer
siden sidst
Indkommen post/ mails
Hvad kan vi gøre med den
nye udmelding fra DFfR?

7

Holder vi åbent hus?

8

Sociale medier

Referat
-

DFfR er blevet kontaktet og vi må fremadrettet ro i 4-åres inrigger
også. Klubbens computer må bruges – husk afspritning. Ud fra de
allerede etablerede hold er der lavet følgende hold, som kan
indeholde op til 10 roere:
1, Axel, Mona, Ivan, Michael, Anna og Lotte – onsdage kl. 18,30
2, Helle, Gerda og Louise – mandage kl. 18,30
3, Aage, John K, Konny, Jesper, Yvonne, John A, Normann, Ole TA,
Gunnar S og Gunnar G – mandage & onsdage kl. 8
4, Merete J, Mie og Jette A
Første person på hvert hold er tovholder og slår ture op på rokort.dk.
Man kan melde sig til roning på den dag & hold som er slået op.
Ønsker man at ro ud over det, ror man med roere fra ens eget faste
hold. Er man ikke på et hold men ønsker at komme det, kan man
kontakte tovholderen. Der oprettes flere hold efter behov. Der må
ikke skiftes mellem holdene. Er man i en af risikogrupperne, må man
overveje med sig selv, om man vil deltage eller fortsat holde sig væk.
Yderligere spørgsmål – kontakt da:
Inrigger: Rochef Michael Simony - rochef@grokk.dk
Formiddagsroere: Aage Hansen - materialeforvalter@grokk.dk
Kajak: Kajakchef Ingolf Hinz - kajakchef@grokk.dk
Info fra DFfR og bestyrelsen sendes ud i Nyhedsmail den 19.05.2020.
Vi afventer og ser hvad der meldes ud i regeringens næste face.
Husk at få PR-udvalget med ind over mht hjemmeside, Facebook,
foldere, plakater mv.
Der er forskellige medier man kan lave opslag på. Har man forslag,
ideer mv til bestyrelsen, så er man velkommen til at skrive direkte til
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bestyrelsen. Derved kan bestyrelsen bedre agere og man undgår
forvirring mv via de sociale medier.
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Eventuelt
Sct. Hans
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Oppustelige redningsveste

Uddeling af nåle
Næste møde

Sct. Hans bliver nok uden spiritussalg, da der ikke kan skaffes
spiritusbevilling. Og bliver nok ”ta’-selv-mad-med”-arrangement for
klubbens medlemmer.
Der var ikke nok oppustelige veste til de 6 kaniner der mødte op i
mandags. Vi havde engang 10 veste + 1 fra DFfR; 1 er kasseret, 1 blev
benyttet at en anden roere og 5 kaniner havde en vest på. Så der må
mangle nogle veste?! En af de nye udløste en oppustelig
redningsvest. Udløseren blev knap rørt og vesten pustede sig
langsomt op/i ryk og blev ikke 100% oppustet.
Vore veste er ved at være gamle (de har ca 10 års levetid) – de bør
udskiftes snarest. Lotte undersøger mulighed ved TrygFonden.
Konny og John Kühnell fik overrakt deres km-nåle inden mødet.
Flemming S. skal også have sin ved lejlighed.
Tirsdag den 28/5 – kl. 18,30
Punkter sendes til Johnny Terp senest 22/5
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