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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet, 2. pinsedag den 01.06.2020 – kl. 19,00 
 

Deltagere:  Lotte Christensen, Michael Simony, Aage Hansen, Mona C. Larsen og Jesper Tvede-Jensen  

Afbud:  Johnny Terp, Ingolf Hinz, Helle G. Skriver og Anna N. Petersen 

Ikke tilstede:   

 

 Punkt Referat  Ansvarlig 

1 Godkendelse af 
referat  
fra sidste møde   

-  

2 Nyt fra formanden 
/næstformanden   

-  

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

-  

4 Ind/udmeldte  
siden sidst 

-  

5 Indkommen post/ 
mails 

-  

6 De nyeste 
anbefalinger fra 
DFfR 

I går, den 30.06.2020, har DFfR sendt nye anbefalinger ud via mail. 
Bestyrelsen i GROKK har d.d. godkendt de nye regler som lyder:  
 
Fra 28. maj anbefaler DFfR, at klubberne: 
Klubroning (indtil forsamlingskravet ændres) 

• Der organiseres faste rohold på op til 10 personer. Dog opfordres 
klubbestyrelser til at udvise kontrolleret og forsvarlig flexibilitet, 
f.eks. ved at enkelte roere kan fungere på to hold, specielt hvor 
det drejer sig om at få flest muligt ud at ro. 

• Roning tillades i alle bådtyper under hensyntagen til, at der ikke 
befinder sig mere end 10 personer på bådpladsen/broen samtidig. 

• Der skal fortsat være stort fokus på generel hygiejne på vand og til 
lands. 

• Med ovenstående anbefaling er der indlagt mere af den flexibilitet 
ind som mange roere har efterlyst gennem de sidste uger. 

Turroning 
Det er muligt for danske roklubber at tilbyde turroning, defineret som 
langture uden for dagligt rofarvand, under følgende anbefalinger: 

• De involverede klubbers bestyrelser skal være indforstået med de 
betingelser, turen gennemføres under. 

• Det aktuelle forsamlingsforbud må ikke overskrides. 
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• Ved evt. besøg hos andre klubber kan klubfaciliteterne, herunder 
også toiletter, kun benyttes i den udstrækning, dette er både 
tilladt og aftalt. 

• Der skal fortsat være stort fokus på generel hygiejne på vand og til 
lands. 

• Alle myndigheders aktuelle anbefalinger overholdes. 
 

Evt spørgsmål desangående kan rettes til: 
Inrigger: Rochef Michael Simony - rochef@grokk.dk 
Formiddagsroere: Aage Hansen – materialeforvalter@grokk.dk 
De nye regler sendes d.d. ud til klubbens medlemmer via Nyhedsmail. 

7 Ulykken 
 

Orientering fra Lotte i sagen. Inriggeren Svigermor er blevet kørt til 
Odder Inriggerværft i går. Bådebyggeren skal komme med præcist 
beløb for rep. af skaden, inden han går i gang med at lave den og 
forsikring skal være på plads. Aage indhenter et nyt tilbud, nu hvor 
bådebyggeren kan se båden.  
Der har været dialog med sejleren. Han vil ikke påtage sig hele 
skylden. DFfR har været kontaktet igen og der ser ud til at findes en 
kollektiv forsikring på tingskader, for både over 5,5 m involveret i 
ulykker. Der tages kontakt til DFfR igen ifbm anmeldelse af skaden via 
dem / Tryg Forsikring.  
Inden for den næste uges tid kontaktes de 3 roere fra ulykken til et 
orienterende møde, hvor status på sagen fremlægges.    

 

8 Klubmøde med DFfR Måske det var en ide til vinter at lave et klubmøde – evt sammen 
med naboklubber - hvor DFfR kan orientere om dækning af privat og 
den kollektive forsikring; hvad gælder hvornår mv.  

 

9 Ændring / revidering 
af roreglement 

Vi skal sikre at sådan en episode ikke sker igen – undgå ulykker og 
passe på hinanden. Så der skal på næste bestyrelsesmøde kigges på 
roreglementet, hvad skal ændres mm.  
Fx at følge Søfartsstyrelsens regel for passage af snævert farvand skal 
foregå i styrbord side, at i området ved Egernsund-broen skal man 
være ekstra agtpågivende, vigeregler, pladsering, at man ikke må 
skifte plads i inrigger i området mv.  
Generelt skal der kigges på regler for lån/leje af robåde, kajakker og 
klubhus; at der fx udfærdiges kontrakt for udlån. Mona finder 
eksempler fra andre klubber til næste møde.  

 

10 Hjertestarter Klubbens hjertestarter skal snarest serviceres. Måske Jette JK kan 
hjælpe med at skaffe nye pads mv via sit arbejde hos Abena. Mona 
kontakter Jette derom.  

 

11 Broen Der er kommet et stykke kæde mere i broen og den ligger bedre. Der 
skal sættes et stykke mere i. Der arbejdes på sagen. 

 

 Næste møde  Tirsdag den 9/6 - Torsdag den 30/7 - Mandag den 30/8  

 Punkt til næste 
møde: 

Sct. Hans – hvordan afholder vi den i år? 
Åbenthus – kan vi snart afholde det? 
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