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Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 21.10.2020 – kl. 18,30 
 

Deltagere:  Johnny Terp, Lotte Christensen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Jesper Tvede-Jensen og  

Anna N. Petersen 

Afbud:  Helle G. Skriver, Michael Simony og Aage Hansen  

Ikke tilstede:   

 Punkt Referat  Ansvarlig 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst  

Punkt 11 – vinterprogram: Svømning foregår i Humlehøjhallen. 
Godkendt  

Alle 

2 Nyt fra formanden 
/næstformanden   

Nogle referater fra bestyrelsesmøde kan ikke åbnes på hjemmesiden. 
Webmaster/Louise skal kontaktes derom. 

Mona 

3 Nyt fra udvalgene: 
Roudvalg:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajakudvalg:  
Materialeudvalg: 
 
 
 
 
 
 
Husudvalg:  
Udlejning - hus:  

I rochefens fravær – kort referat af Mona: Anmodning om at Aage, 
Yvonne og Michael færdiggør instruktørkursus som blev aflyst i 
foråret pga corona. Axel mangler også instr. kursus 2. Bestyrelsen 
siger god for det og Lotte mailede straks svar til Michael, så 
medlemmerne kan tilmeldes hurtigst muligt, da kurser hurtigt 
overtegnes.  
En form for Korttursstyrmandskursus afholdes uge 45/46. Der mailes 
rundt til potentielle deltagere.  
Langtursstyrmandskursus: Michael ønsker at deltage 
Coastalkursus: Ivan ønsker at deltage 
Forespørgsel fra Roudvalget til Bestyrelsen om der kan købes 4 nye 
ergometre med tilhørende måtter til vintertræning. 2 af de gamle er 
nedslidte og det er en god måde at træne på og få medlemmer på. 
Ingen afklaring derpå på mødet.  
1. hjælpskursus evt via DGI da tidl. deltagers kurser er forældede. 
Muligheder skal undersøges. 
Månedens roer, pokaler, præmier & diplomer: Skal uddeles til 
standerstrygningen 25.10.2020. Mona forespørger straks Michael via 
SMS for status.  
Spørgsmål om hvad bruger vi DFfR til? Til div. kurser, søge veste mm.  
Har udarbejdet tillæg til roreglementet – se pkt. 13 
I materialeforvalterens fravær: Kort fra Jesper:  
1 båd mangler kølskinne. Alle rælinger er ret medtagne og skal have 
en gang lak. Alnor har en revne ved 1’er. Æ Trap trænger meget til en 
gang lak samt har end del dybe ridser på ydersiden. 
Mandag formiddage vil bådene blive lakket mv. Evt nogle aftener.  
Slæbestedet er meget glat, flere medlemmer er også i år faldet og 
har slået sig ret voldsomt. Hvad kan der gøres? 
En tagrende er utæt på den bagerste del af klubhuset. 
Ingen ansvarlig pt.  

Michael 
 
 
 
 
 
Michael 
 
Michael 
Michael 
Roudvalg 
 
 
 
Michael 
 
Michael 
 
 
 
Kajakudv. 
 
Materiale 
-udvalg 
 
 
 
 
Husudv. 
     ??? 

4 Ind/udmeldte  
siden sidst 

./.  

5 Indkommen post/ 
mails 

./.  

6 Nyt til hjemmesiden 
/ nyhedsmail 

Foto der blev taget i søndags ifbm Nordea-fonden kan evt komme på 
hjemmesiden. Skal lige sikre os at alle på foto har sagt god for at foto 
må offentliggøres. 

Web-
master 
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Foto fra standerstrygning kan også sættes på hjemmesiden. Elsebeth 
tager billeder på dagen.  
J. Terp har sendt mail til Ugeavisen men intet svar derfra.   

Elsebeth 

7 Søgning af 
redningsveste 

Der blev søgt til 2 x 10 oppustelige redningsveste via Tryg Fonden 
den 02.08.2020. Behandlingstid er 4 mdr, så måske svar 02.12.2020. 
Skal huske at den gule fra Baltic ikke var ok ihht DFfR. Vi afventer.  

Lotte 

8 Dokument fra 
Johnny 

Bestyrelsen har af J. Terp fået tilsendt et dokument mht dækning af 
skader mm via Tryg Forsikring. Gennemgang af punkterne og evt få 
anmodet om nærmere specificering.  
På opslagstavlen hænger nu: ”Når ulykken er sket” – sendes ud via 
nyhedsmail næste gang.  

 
J. Terp 
 
Mona 

9 Udlejning/nøgle 
hvem tager den 

J. Bundgaard ønsker ikke at stå for tjansen mht udlejning af klubhus 
og udlevering af nøgler og chip til alarm – hvem overtager? 
Der skal være folk der tager sig af både udlejning af inriggere og 
klubhus. Udlejninger skal bookes på rokort.dk, tjek af hus/inriggere 
før / under / efter udlejning, udlejnings-mailen skal passes ect.  
J. Terp spørger til standerstrygningen om nogen vil tage tjansen – fx 
Michael, Flemming Holt. 
Nøgle til kajakskur: klubnøglen er ikke altid på sin plads ved 
computeren. Kajakinstruktører har selv nøgler. Kan andre kajakroere 
også få en? Evt via egenbetaling? Det nye skur bliver med kode. 

J. Terp 

10 Standerstrygning Pt 28 tilmeldte. Bo Hansen fra Sydbank kommer med 100.000,- 
Anna bestiller 100 stk. pølser, ketchup mm. Lotte har bestilt 
pølsebrød og sørger for øl og vand. Optænding af grill kl. 11. 
Først holdes taler, så præmier og så øl & pølser – ingen kage.  
Pris: 2 pølser m/brød = 30,- Øl = 10,- og vand = 5,- evt MobilePay til 
Helle. Ønske om generelt at huske at skrive priser ved 
arrangementer.  

Lotte 
Anna 
Ingolf 
J. Terp 
Helle 

12 100 års jubilæum – 
status 

Kort referat ved Mona: Der har været et par notitser i Ugeavisen, 
jubilæum er den 15.03.2022 – afholdes lørdag den 19.03.2022. 
Planer om at holde arr. for ”byen” mm den 21.05.2022 m/fx person 
der ruller i kajak ect.  
Der efterlyses stadig 1-2 kajakroere til at deltage i jubilæums-
projektet.   
En gruppe bestående af Axel, Mona, Gerda og Bernt skal i gang med 
jubilæumsskrift. 
Nordea giver 456.000,- og har fået tilsendt plan for betaling mv + 
gruppefoto af 11 medlemmer.  
Kick off-møde med Nordea i Fredericia 26.11.2020. Deadline for 
tilmelding: 22.10.2020. J. Terp blev i sit hverv som formand spurgt, 
men takkede nej. Lotte sms’ede til Axel som så deltager i stedet.  
Følgeudvalg mht inrigger er nedsat af Aage, Mona & Axel. Kører til 
Odder Inriggerværft på fredag. 
Ønskeseddel: Måske skal vi allerede nu tænke på hvad vi kunne 
tænke os af gaver i dagens anledning – fx styrmandspuder, 
langtursflag, bord & bænke-sæt ect.  
Næste møde i udvalget: 20.01.2021 kl. 19 i klubben. 

Jubi- 
udvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axel 
 
 
Alle 

13 Roreglement 
inrigger/kajak 

Kajak: Kajakudvalget ved Ingolf fremlagde forslag til ændring af 
reglement ifbm krydsning af sejlrende. Ingolf sender den til Axel, som 
har hele reglementet liggende og det skal flettes med ind og evt lige 

Ingolf 
Axel 
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gennemgås/tilpasses nuværende reglement og tilføjes under kajak-
delen. 
Inrigger/Coastal: Roudvalget har udfærdiget forslag til generel 
passage ved Egernsund-broen samt et forslag for inrigger/coastal. 
Der er ikke umiddelbart ønske om general forslag. 

 
 
Roudvalg 

14 Kommende 
arrangementer 

Ølsmagning: 19.11.2020, Mosel-billed-aften: 24.11.2020 
Nytårskur: 03.01.2021 
Derudover Kort & Kompas på et tidspunkt 

Louise, 
Mona, 
Helle 

15 Ergometerroning 
håndtering 

Pga corona skal der være 2 meter mellem ”næser” og min. 4 m2 per 
person ved ergometerroning. Mona vil gerne afholde det 1 gang pr 
uge men vil pga ovenstående regler være udfordret på plads i 
herreomklædningen – måske kun 2 deltagere så. Der er ikke 
begejstring i bestyrelsen for at opholdsstuen bruges til 
ergometerroning.  

Mona 

16 Budget Hvornår og hvordan fastsættes budgettet? For fx roudvalg, 
kajakudvalg, materialeudvalg, husudvalg, bro ect. Måske maile ud til 
medlemmer for at høre ønsker? Fx deadline 01.12.2020. Helle 
spørges hvordan & hvorledes 

Helle / 
Alle 

17 Projekt inrigger Grejsdalens Inriggerværft kan levere 1 inrigger til selve jubilæet og 
den anden senere på året 2022. Det tager ca 500 timer at bygge en 
inrigger. Fredag kører Aage, Axel og Mona til Odder Inriggerværft for 
at høre om han evt kan levere 1 båd. Bestyrelsen siger god for at 
udvalget beslutter hvilke både der skal bestilles. Nordea Fonden skal 
kontaktes vedr. evt ændringer ifht det søgte; leverandører, 
leveringstid ect.  

Følge-
gruppen 

18 Kajakskur – status Tilbud på 203.000,- for bygning af kajakskur incl. sokkel mm ved 
Michael Jepsen, Skodsbøl. Det gamle skur skal fjernes, terrassen 
pilles ned midlertidigt, kajakker køres på trailer til opbevaring hos 
Michael Jepsen. Frivillige skal hjælpe med at fjerne det gamle skur. 
Projektet mangler 41.000,- for at kunne realiseres. Mangler svar fra 2 
fonde. Vi afdrager stadig på det skur som nu pilles ned. Der skal 
søges en ny/anden byggetilladelse pga ændring af udformning af 
skuret. 
Vinterroning: 8 kajakker bliver tilbage i klubben; 7 private og 1 
klubkajak. Det skal meldes ud til folk.  
Spørgsmål om evt egenbetaling fra klubben - af de manglende 
41.000,-? Telefonopkald til Helle / Kasserer for redegørelse af 
bankbeholdning mm. Der står pt 300.000,- på banken – hensat til fx 
nyt tag på klubben mm, deraf er 20.000,- af dem fra Støtteklubben 
som er øremærket til køb af inriggere. 20.000,- er egenbetaling af 
inriggere, noget som fonde typisk kræver for at ville støtte. For at 
komme videre med kajakskuret siges der god for at projektgruppen 
(Elsebeth, Mie, Ingolf, J. Terp og J. Marold) låner de 41.000,- men skal 
stadig søge, så pengene kan tilbagebetales til klubben.   

Kajak-
udvalg  

19 Vedtægter ændring Punkt blev ikke nået - udsættes J. Terp 

 Næste møde  Torsdag 26/11 Alle 

 Punkter til næste 
møde: 

Vedtægter ændring  

 

22.10.2020 / Sekretær / Mona C. Larsen  


