1922 - 15. marts - 2022
Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 02.03.2021 – kl. 18,30
Deltagere:
Johnny Terp, Lotte Christensen, Ingolf Hinz, Michael Simony, Aage Hansen og Mona C. Larsen
Afbud:
Jesper Tvede-Jensen og Anna N. Petersen
Ikke tilstede: Helle G. Skriver
Punkt
Referat
Ansvarlig
1
Godkendelse af referat Godkendt
Alle
fra sidst
2
Nyt fra formanden
Intet nyt
/næstformanden
3
Nyt fra udvalgene:
Roudvalgsmøde er blevet udsat flere gange – afholdes dog lige efter Michael
Roudvalg:
bestyrelsesmødet.
Kajakudvalg:
Intet nyt
Ingolf
Materialeudvalg:
Vedligehold har ligget stille noget tid pga corona-regler. Er startet op Aage
i går. Gruppe af max 5 personer kan nu fortsætte arbejdet med både
mm. Aage koordinerer, er der mandag formiddag + laves aftenhold.
Husudvalg:
Nedløbsrør bagerst på klubben er taget ned. Håndværkerne sætter
en ny op ifbm bygning af kajakskuret.
Aage /
Udlejning - hus:
J. Bundgaard står nok stadig for udlejning af klub. Vi skal huske at få
Husudv.
en ny til posten til generalforsamlingen
Alle
4
Ind/udmeldte
2 + 1 nye er indmeldt. Mailadresse skal sendes til sekretæren, så div. Helle
siden sidst
mails kan sendes til de nye (har modtaget mail på 2 nye)
5
Indkommen post/
Mail fra Synnejysk Ronetværk at vi skal melde tilbage med en dato
Michael
mails
for afholdelse af madpakketur i Gråsten i år. Roudvalget finder dato.
Mail fra Reiner Modest – Concept2-ergometer, med tilbud på 4 stk
ergometer/romaskiner. Ingen response retur på tilbuddet.
6
Nyt til hjemmesiden /
Ingen info d.d.
Alle /
nyhedsmail / PR
Mona
7
Fastsættelse af dato
Håber at kunne afholde generalforsamling torsdag den 15/4-2021 kl. Alle
for generalforsamling
19 – alt efter hvad regeringen siger til den tid. På bestyrelsesmødet
tirsdag 6/4-2021 skal budget, regnskab, indkaldelse mm afklares.
8
Hvordan kan vi holde
Afventer regeringens udmelding
Alle
generalforsamling?
I 2020 var vi 22 pers.
Holdes måske
udenfor?
9
Hvem er på valg /
Ingolf Hinz, Lotte Christensen og Johnny Terp er på valg.
hvem ønsker genvalg? Ingolf vil fortsætte; Lotte og Johnny ser tiden an
10 Hvem kunne vi tænke
Ifbm næste bestyrelsesmøde skal vi huske at have forslag til dirigent Alle
os som dirigent?
11 Fastsættelse af kontin- Kontingentet skal fastsættes på generalforsamlingen – afventer
Alle
gent, så opkrævning
kan sendes ud
12 Budget skal foreligge
Tages op på næste bestyrelsesmøde
Alle
klar til medlemmerne
mindst 1 uge før
generalforsamlingen
1

1922 - 15. marts - 2022
13

14

15

16
17
18
19

20
21

Udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen mindst 1 uge før
Slå generalforsamling
op på rokort for vi må
kun være 25 pt
Fastsætte dato for konstituering af bestyrelsen, evt samme dag
Rep. af broen og
søsætning af den
Fastsættelse af dato
for standerhejsning
Fastsættelse af dato
for åbenthus
Håndtering af
svømmeprøve

Rep/vedligeholdelse af
både og kajakskur
Status på kajakskur

22

Status på inriggere

23
24

Status på redningsveste vi søgte penge til
Evt

25

Næste møde

Tages op på næste bestyrelsesmøde

Alle

Skal slås op men afventer mht antal deltagere

God ide at konstituere efter generalforsamlingen, så der ikke går et
par uger inden. Evt koordinere med Louise mht evt ændringer af
mail-boxe
Broen skal rep. færdig og søsættes lørdag den 21/3-2021 – kl. 10.
Slås op på rokort.dk dog max 5 personer pt.
Standeren hejses lørdag den 27/3-2021 kl. 12 – af begrænset antal
deltagere
Vort banner til at hænge på terrassen siger 1. søndag i maj +
efterfølgende torsdag = 2/5 + 6/5-21
Svømmeprøve kan pt ikke aflægges i svømmehallen. Sønderborg
Roklub er koordinator for svømning i Humlehøjhallen. De melder
tilbage til Helle GS, hvis vi kan svømme derude igen. Ellers er deadline for aflæggelse den 1/7-2021 + medlemmer bliver igen i år rykket
for aflæggelse. Michael kontakter Helle GS for at ny svømmeliste
Ifgl DGI/Chresten er det ok at rep/vedligeholde både og bygge på
kajakskuret – dog max 5 personer
Sidste lag tagpap mangler, døre og porte kommer uge 10/11. Murer
lægger skæver ons/torsdag i kajakskuret. Stativ til kajakker er ved at
blive sat op af Ingolf. Der isoleres efter porte er monteret. Nogle
tagplader er blevet stjålet. Kajakskuret forventes klar til standerhejsning, så kajakker kan lægges derind. Budgettet holder.
Nu er der 28 kajakker i alt: 13 klubkajakker, rest privat. Fremover
bliver der plads til 20 klub + 20 private + 20 ekstra. Man skal ro x
antal km i kajak for at beholde sin plads samt der kræves medlemskab af klubben. Kajakudvalget skal til næste bestyrelsesmøde
fremlægge regler for at have en kajak liggende i klubben.
2 inriggere er klar, Svigermor er lakeret – mangler dog et stykke
kølskinne. Æ Trap skal lakeres indvendigt – af aftenholdet. Stjernen
har fået lakeret rælingen – mangler et stykke kølskinne.
De er bestilt, afventer levering – sendes til Lotte. Der kommer
klubnavn i. Vi skal huske at skrive årstal i dem / føre logbog.
Eroning: Dansk Forening for Rosport er kommet med eroning – hvor
man på en hjemmeside kan hente youtube videoer med
træningsprogrammer – næsten som at have instruktør ved siden af
sig. Kunne være fint med ergometertræning/roning i klubben – fx
også til at vise ifbm åbenthus mm.
Tirsdag den 6/4-2021 kl. 18,30
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03.03.2021 / Sekretær / Mona C. Larsen
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