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Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 30.07.2020 – kl. 18,30 
 

Deltagere:  Johnny Terp, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Michael Simony, Ingolf Hinz,  

Mona C. Larsen, Jesper Tvede-Jensen og Anna N. Petersen 

Afbud:  Aage Hansen  

Ikke tilstede:  Michael Simony 

 Punkt Referat  Ansvarlig 

1 Godkendelse af 
referat  
fra sidste møde   

Godkendt – godt med feltet med ”Ansvarlig”  Alle 

2 Nyt fra formanden 
/næstformanden   

Registrering på rokort.dk ved flerdagsture i fx kajak: Turen skrives 
på rokort.dk INDEN turens start, med startsted, destination, mål og 
forventet hjemkomst. Er der flere startsteder over flere dage, skrives 
turene enkeltvis, ellers 1 tur. God ide at have kontaktperson under 
turen som briefes undervejs. Fx som inriggerroere på langtur, som på 
langtursbevillingen skriver kontaktperson(er) og dagligt er i kontakt 
og giver besked til kontaktperson/underskriver af turen, at nu er man 
vel hjemme igen.  
Rovagt: Er inrigger-rovagt rovagt for kajak også – mandag og 
torsdag? Nej, hver rovagt ”passer” sine roere. Gælder fx mht til at 
sikre at alle er kommet i land efter endt tur samt er skrevet ind.  
Der er nogle der glemmer at skrive sig hjem – skal de eftersøges?  
Og nogle er ikke får sig skrevet ud – så ved vi ikke hvem og hvor vi 
skal søge. Det er vigtigt at rovagt for henholdsvis kajak og inrigger 
sikrer at alle er skrevet retur og er kommet hjem inden klubben 
forlades.  

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
Rovagter 

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

Roudvalg: Afholdt møde 22/6. Drøftede fx fordeling af rovagter, at 
tilmeldingsgebyr er 300,- for instruktion, motivere folk til at aflægge 
svømme- og entringsprøve vha opslag/ture på rokort.dk. Åbenthus; 
ikke den store motivation derfor pt. Evt lave weekendkursus for 
kommende roere.  
Mentorordning? Vi skal huske at motivere nye til at komme igen; 
behøver ikke være instruktørerne der har den tjans.  
Kajakudvalg: Planlagt møde blev aflyst, afholdes 12/8-2020. 
Materialeudvalg: Svigermors især ene åre er lidt træg at skive. Der er 
justeret på åregaflen, men hjælper ikke. Tror det er fordi at muffen er 
for tyk ifht åregaflen. Svigermor mangler 1 hul i skvatbordet, i den 
side der blev rep. Skal bores ved lejlighed, så vand kan rende ud. 
Alnor er (stadig) utæt mellem 3. og 4. plads + har en utæt revne ved 
1’er.   
Udlejning: Der har været den del henvendelser men gæster har 
takket nej når de ikke har kunnet benytte bad og køkken. Afventer 
næste fase af off. udmelding om der åbnes op for bad mv.  Og enhver 
tager ansvar for sig selv – mht hygiejne / corona.  
Reminder til J. Bundgaard om at udlejning af klubhus/gæster slås op 
på rokort.dk + skrives på kalenderen.  

 
 
 
 
 
 
 
Ingolf 
Aage 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Bund-
gaard / 
Mona 

4 Ind/udmeldte  
siden sidst 

Helle rykker nogle af de nye for manglende betaling af kursusgebyr 
og kontingent. Der skal også følges op på at folk bliver friroet snarest. 

Helle 
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5 Indkommen post/ 
mails 

Mail: Liteboat inviterer til Herning Roklub hvor man kan prøve 
forskellige både/coastal den 9/8-20. Måske de afholder tilsvarende 
arrangement i det Sønderjyske – vi afventer.  

 

6 Revidering af 
reglementet ifbm 
ulykken? 

Lotte har kontaktet DFfR mht forslag til ændring af reglement ifbm 
ulykken. De vender tilbage efter uge 32/ferie. 
Ingolf har fået mail fra Chresten / DGI med hans forslag. 
J. Terp har fra Søfartsstyrelsen fået svar at man skal følge 
søfartsreglerne, så vidt muligt holde sig uden for sejlrenden og holde 
til højre ved passage af andre både.  
Afventer svar fra DFfR og så må roudvalg og kajakudvalg udarbejde 
regler efter det.  

 

7 Kajakhus / container Vi har fået tilladelse til at opsætte container ved klubben; gælder 1 år 
og container må stå i 2 år. Ingolf har ikke fundet sponsor af container 
og de koster 10-18.000,- Afventer svar/penge fra flere fonde og 
satser på bygning af skur. Der er kommet forslag om at ændre 
nuværende skur, så det forlænges og kajakkerne tages ud af siden i 
stedet for enden + at tilbygningen forlænges langs klubhuset – med 
plads til 60 kajakker samt grej. Klubnøgle kan bruges til kajakskuret. 
Ønske fra bestyrelsen om pris/tilbud inden der gives grønt lys. Ønske 
om at indtil skuret er fyldt med kajakker at fx Coastal kan ligge der 
også, så det giver luft i bådehallen til inriggerne.  

 

8 Fonde inrigger og 
kajakhus – status 

Kajakskur: Mads Clausen fond har bevilliget 50.000,- og Sydbank 
100.000,- Ønske fra Sydbank om PR ifbm overrækkelse af pengene. 
Evt til standerstrygning eller standerhejsning. 
Inrigger: Fonde er søgt, men afgørelse kommer først i efteråret. 

 

9 Kanindåb? Som det ser ud nu, udsættes kanindåben til 2021.  

10 Nyt hold af 
begynder til kajak. 
Kursusbevis til kajak, 
får man det? 

På kajakudvalgsmødet 12/8 aftales om der laves nyt instruktionshold 
i kajak. Pris for instruktion er den samme – kontingent er det halve. 
Efter gennemført kursus får man et A4-papir som bevis – får ikke et 
lille kort længere.  

 

11 Åbenthus / folder til 
Torvedage 

Ikke stemning for åbenthus – ved at være sent på sæsonen. Vi skal 
dog ikke være afvisende over for nye – der kan evt laves 
weekendkurser samt blive medlem vinteren over og deltage i 
aktiviteterne.  
Folder tages med til Torvedagene kommende weekend. Mona mailer 
indstik til HSG der vil prøve at nå at printe dem.  
Forslag om ”cirkus-skilte” til næste år – plader med opslag om 
åbenthus til at sætte på lygtepæle mv. J. Terp undersøger 
mulighederne derfor.  

 
 
 
 
Mona / 
Helle 
 
J. Terp 

12 IP Nordic / 
Firmakaproning 

I januar 2020 forespurgte IP Nordic om de kunne komme til noget 
firmakaproning i Gråsten i år, da det er aflyst i Sønderborg Roklub. 
Pga corona blev det sat på stand by. I mail fra 9/7 foreslår IP Nordic at 
lave et arr hvor medarbejdere kommer på vandet i inrigger og kajak 
lørdag den 5/9-20. Arr er slået op på rokort.dk for nogle uger siden, 
men kun 1 tilmeldt fra klubben. Det lader til at det falder sammen 
med andre ting, så der mailes rundt til instruktører mv. Deadline for 
svar på mail er 4/8-20. Er der ikke nok deltagere / instruktører / 
hjælpere fra klubben, kan vi ikke løfte opgaven 

Mona 

13 Kriseplan vedr. 
ulykke 

Policenummer skal bl.a. oplyses ved ulykke. Forslag om at alle i 
bestyrelsen har adgang til det nummer. Skal laves opslag/tjekliste 

J. Terp 
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”Hvis ulykken sker” – hvad gør man? Skal hænge synligt i klubben og 
kunne bruges af alle. Liste med bestyrelsen og foto skal tilføjes 
telefonnummer. J. Terp kontakter Chresten / DGI om forslag til 
indhold af liste mv.  

 
 
 

14 Bestyrelsen + 
arbejdsbeskrivelse. 
Årshjul 

Atter udsat, til der er bedre tid til at gennemgå det Alle 

15 Hjertestarter 
vedligeholdelse 

Batteriet på hjertestarteren virker – når den grønne lampe blinker, er 
den ok. Der er lavet en mappe med alt materiale om den som står i 
bestyrelsesrummet. Kostede 593,- for 1 sæt nye pads – de holder så 2 
år. De gamle ligger fremme i opholdsrummet, så man kan se dem. 
Der laves en tjekliste til at sætte i mappen. Der er diverse udgifter 
forbundet med at have en hjertestarter og vedligeholdelse af den.  
Evt med på årshjul, at den skal efterses.    

Anna 
 

16 Opfølgning af 
entrings- og 
svømmeprøve 

Ved gennemgang af listen på opslagstavlen blev der fundet flere som 
endnu ikke har aflagt svømmeprøve samt entringsprøve. Deadline var 
1/7-2020. Lotte mailer rundt til folk med opfordring om aflæggelse. 

Lotte 

17 Kageplan 1. og 
sidste torsdag i hver 
mdr.  

Kageplan og klubaftner med kage er ikke rigtig blevet til noget. Alle 
kan i princippet tage kage med. I mandags var der kage efter tur på 
vandet; 3 ud af 6 valgte at hygge med kage.  

Alle 

18 Søge nye 
redningsveste 

Vi bør søge nye oppustelige veste. Mona sender link til Lotte mht 
hvilken model det bør være – Secumar Secufit – evt. Baltic som vi har 
– eller ½ ½ - og 10-20 stk i alt. (er gjort) Flere af de nye roere bruger 
dem samt flere af formiddagsroerne.  

Lotte / 
Mona 

19 Ny pc i klubben  
(skal den slukkes) 

Ny(ere) og lille pc er sat op i bådehallen til erstatning for den gamle. 
Sidste m/k i klubben sørger for at slukke pc’en inden klubben 
forlades. Lige som lys i ALLE rum slukkes, vandhane ude og inde 
slukkes samt alarm sættes til.  

Alle 

20 Instruktør A B 
inrigger 

Nogle medlemmer har været på Instruktørkursus A i inrigger. B blev 
udsat. Men kursisterne kan instruere i klubben på lige fod med de 
”gamle” instruktører. Axel vil undersøge hvad der er gældende mht A 
B ect. Mona mailer til Axel derom. (er gjort) 

Mona / 
Axel 

21 Nyt til hjemmeside 
og nyhedsmail 

Ønske fra sekretær om at det er et fast punkt på dagsordenen – 
flyttes fremadrettet frem i dagsordenen.  
Til nyhedsmail:  
Påmindelse fra kajakudvalget: Husk at der skal roes min 150 km i 
sæson 2020 for at beholde retten til kajakplads til privat kajak. 2021 
er det 200 km.  

 
 
Mona 

22 Kantvagt i 
svømmehal 

Helle undersøger hvornår der kan aflægges kantvagt i svømmehallen, 
så vi ikke skal betale 750,- for at købe os til fremmet kantvagt 

Helle 

23 Motionsturneringen Roinfo.dk laver en frivillig undersøgelse hvor man kan indberette 
roede km pr mdr og medsende foto og forklaring for pågældende 
mdr. Deadline for indberetning for 30/6 – 31/7 er 10/8. Mona har 
sendt mail til Michael/rochef – Helle laver ud 
træk fra rokort.dk 

Michael 
/ Helle 

24 Madpakketure Det ser ud til at Synnejysk Ronet og Ronet Syd starter op på deres 
madpakketure igen – efter corona. Næste madpakketur er 16/8 og i 
Kolding. Pt er der ikke opslag på rokort.dk derom. 

Michael 
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25 Regnskab 
underskrevet 

Bestyrelsen har underskrevet regnskab for klubben. Derved kan der 
søges refusion til lokale tilskud, kurser, materiale mv. Klubben fik ca 
3000,- af kommunen.  
DGI blev søgt mht corona-tilskud pga tabt fortjeneste ved div. 
arrangementer – ringridning, Sct. Hans mv. DGI gav 11.587,- i tilskud 

 

26 Torvedage / 
Sommersalg 

Klubben blev opfordret til at sælge pølser, øl og sodavand til 
Torvedage / sommersalg kommende weekend. Helle søger med lys 
og lygte efter hjælpere dertil.  

Helle / 
Alle 

 Næste møde  Mandag den 30/8  

 Punkter til næste 
møde: 

  

 

31.07.2020 / Sekretær / Mona C. Larsen  


