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Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 26.11.2020 – kl. 18,30 
 

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

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

Afbud:    

Ikke tilstede:   

 Punkt Referat  Ansvarlig 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst  

Godkendt – efter kort afklaring af punkt 18 fra sidst.  Alle 

2 Nyt fra formanden 
/næstformanden   

Der afventes stadig svar mht søgning af midler til oppustelige 
redningsveste – ca. den 2/12-2020 

Lotte 

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

Aage, Yvonne og Michael er tilmeldt Instruktørkursus B og Axel på A.  
Ivan eller Michael tilmeldes langtursstyrmandskursus. Coastal-kurset 
er et ”lær at ro-kursus” så der tilmeldes nok ingen.  
De 4 ergometere skal renses og efterses. Roudvalget vil gerne at der 
søges midler til 4 nye ergometre + måtter. Pladsen er trang i 
herreomklædningsrummet, så forespørgsel om brug af 
opholdsrummet. Der undersøges hvordan ergometerne bedst kan 
flyttes; fx vha nogle små rullevogne.  
Introkursus/korttursstyrmandskursus udsættes til foråret pga få 
tilmeldte i nov.  
1. hjælpskursus afholdes fx i Esbjerg. Måske Gråsten Brandværn kan 
afholde et? Undersøges. 
Har haft et møde. De har udfærdiget en tekst til reglementet og skal 
mailes til Axel så det kan tilføjes i eksisterende reglement og lægges 
på hjemmesiden: ”Kajakker skal, så vidt det er muligt, undgå at 
krydse en sejlrende. Når det er nødvendigt at krydse en sejlrende, er 
det vigtigt at dette gøres i samlet flok, under hensyntagen til vind- og 
strømforhold og at oversigtsforhold giver et frit udsyn for sejlads 
indenfor sejlrendens afmærkninger” 
Broen er taget op og rengjort. Et hjørne er defekt og skal laves. 
Formiddagsrep-holdet er ikke startet pt – aftenholdet er gået i gang 
med inrigger. Kajakskuret skal tømmes; borde og stole står i 
bådehallen.  Ønske om opbevaring af inriggertrailer, borde, stole og 
Coastal mv så der er bedre plads til rep. af inriggere. 5 af dem skal 
efterses; pudses, lakkes, kølskinne udskiftes + nittes nogle nitter.  
Tagrende er utæt på den bagerste del af klubhuset. Måske tømrer 
kan rep. da det er vanskeligt at komme til tagrenden? Stander skal 
sættes op over hoveddøren. 
J. Bundgaard er ansvarlig for husudlejning, indtil ny er fundet. Skal 
kun stå for hus- ikke båd-udlejning – der står rochefen for og 
kajakchef for kajak. Samt udlevering af nøgler og kodning af chips. 
Flemming Holst er måske interesseret og bliver spurgt.  
Henvendelse fra 1 der gerne vil leje klubben i maj og måske ro kajak. 

Michael 
 
 
Mona/ 
Aage / 
Michael 
 
 
Michael 
 
Michael / 
J. Terp 
 
Ingolf / 
Axel / 
Louise 
 
 
 
 
 
Aage / 
materiale-
udvalg 
 
 
 
 
Aage / 
husudvalg 
 
 
Ingolf 

4 Ind/udmeldte  
siden sidst 

1 medlem mangler at betale kontingent; rykkes Helle 

5 Indkommen post/ 
mails 

./.  
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6 Nyt til hjemmesiden 
/ nyhedsmail / PR 

HUSK: at bruge Nyhedsmailen til meddelelser, nyheder mm. Send 
info til nyheder@grokk.dk eller sekretaer@grokk.dk – så sendes mail 
ud til medlemmer og flere får samme besked på samme tid. 
Emner til næste Nyhedsmail: Svømning (lægges også på rokort.dk), 
julemærkemarch og nytårskur.  
(I mailen står ”kun aktivt betalende kan tilmelde sig på rokort.dk” 
pga passive kan ikke tilmelde sig roture. Nogle passive har dog 
mulighed for at gå på rokort.dk – tekst ændres fremadrettet) 
HUSK: Vi har PR-udvalg (Louise) som har kontakten til aviser mm. 
Kontakt webmaster@grokk.dk 
Referater mm skulle atter kunne åbnes/læses på hjemmesiden. 

Alle 
Mona 
 
Mona 
 
 
 
 
PR-udvalg 
 
 

7 100 års jubi-status Jubilæumsskriftsudvalget har været på Gråsten Lokalhistorisk Arkiv 
11/12 + 26/11-20 for at gennemgå deres materiale om klubben.  
Alle foto der ligger i klubbens reol er sorteret og sat i ringbind.  
Der er lavet et drev hvor mulige fotos til jubi-skrift samles.  
Via 3 sider på Facebook efterlyses foto mv. Har været et par 
henvendelser, men især foto fra 1950-60-70 kunne vi bruge flere af.  
Mona efterlyser gamle referater fra bestyrelsesmøder + 
generalforsamling; til at sætte i mappen i bestyrelsesrummet + til at 
gemme til eftertiden.  
Repræsentant fra kajakgrenen til jubi-udvalg: Ingolf. Får tilsendt 
referater fra tidligere møder.  
Næste møde: 21.01.2021 

Bernt, 
Axel & 
Mona 
 
 
 
 
 
 
 
Mona 

8 Inrigger - status 2 x inriggere er bestilt; 1 x 2-åres hos Odder Inriggerværft, hvor vi på 
besøg så et påbegyndt skrog + 1 x 4-åres inrigger hos Grejsdalens 
Inriggerværft, hvor vi så en næsten færdig 4’er - til andre roklubber. 
Spændende besøg hos de 2 bådebyggere. Bådene forventes leveret 
senest 01.02.2022 efter ca 500 timers arbejde pr. båd. 
2 vogne, redningsveste + div. udstyr er medregnet i fondssøgningen. 
Forslag om at invitere Axel til næste bestyrelsesmøde mht afklaring 
af betaling, prisdifference ect.  

Aage, 
Axel & 
Mona 
 
 
 
J. Terp  

9 Kajakskur – status Tilsagn om fondsmidler på i alt kr. 282.000 (12.000 fra Nordslesvigsk 
Kvindeforening + 50.000 fra Mads Clausen + 100.000 fra Sydbank + 
120.000 fra Sønderborg Kommune) Tilbud fra Mikael Ebbesen, 
Broager på selve skuret = kr. 211.000. Fondssøgning på 400.000 ialt.  
De fleste private kajakker er fjernet. 6 private + 2 klubkajakker bliver 
i bådehallen til vinterroning.  
Efter ændring af pladsering af skuret mangler der godkendelse af 
byggetilladelse. Skuret er nu for tæt på skel, så et hjørne af skuret 
ændres. Klubhuset er bevaringsværdigt – klasse 4. Sagen ligger nu 
hos Sønderborg Kommunes Bevaringsværdigudvalg. Så snart alt er 
godkendt påbegyndes byggeriet.  
Til næste bestyrelsesmøde: Fremlæggelse af overslag over hvad 
bruges fondspengene til. 
Send info til Nyhedsmail mht status i sagen.   
1 fond afslog bidrag til kajakskuret men opfordrede til at søge til 2 
kajakker med udstyr i stedet.  

Kajak-
udvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Terp / 
Ingolf 

10 Hvordan vi som 
bestyrelse omtaler 
hinanden i klubben, 

Vi er en lille klub og vi skal passe godt på hinanden. Som bestyrelse 
skal vi gå foran og sige: ”Vi er 1 klub”. Hold en god tone; alle 
imellem. Fremadrettet forsøge at lave klubaftner – fx kl. 20,30 sidste 

Alle 

mailto:nyheder@grokk.dk
mailto:sekretaer@grokk.dk
mailto:webmaster@grokk.dk
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kajakroere og 
inriggere 

torsdag i mdr med kaffe & kage. Mandag + torsdag: roaften kl. 18,30 
– hvor alle mødes foran bådehallen og siger ”goddag” inden man 
tager på vandet. Lave fællesarrangementer kajak & inriggere mv. Så 
vi ikke er klubber i klubben.  

11 Brud på vedtægter Debat vedr. § 20 i vedtægterne. Fremadrettet skal bestyrelsen 
godkende ansøgninger + beløbsstørrelse ved fx egenfinansiering. 
(Støtteklubben gav i sin tid i alt 69.700,- til klubben. Bl.a. til køb af 
coastal & inriggere) 

Alle 

12 Opmagasinering af 
coastal/Sydbank/ 
borde og bænke  

Ønske fra Materialeudvalget om opmagasinering af coastal/Sydbank 
/borde og bænke – på inriggertraileren, så der er bedre plads til 
vintervedligeholdelse af inriggere. Tilbud på kr. 1600 på plads i hal 
ved Broager. Helle undersøger evt anden mulighed. Traileren vil 
have godt af at stå indenfor.  

Aage / 
Helle 

13 Beamer/fremviser Klubbens ene Beamer/fremviser/projektor virker ikke. Jørgen 
Konradsen har kigget på den. Ny pære koster 1000,- Mona mailer til 
bestyrelsen om den skal laves. Bruges ikke så tit, men kan bruges til 
kurser, billedforedrag mm. Den anden vi har laver kvadratiske 
billeder og er en lofthængt model.  

Alle / 
Mona 

14 Nyt fra kasseren Forslag om nyt fast punkt: ”Nyt fra kasseren” med kort info om 
indgående og udgående beløb. Punkt vedtaget.  
Der er indgået 100.000 fra Sydbank og 12.000 fra Kvindeforeningen  

Helle 

15 Budget Punkt til næste dagorden ifbm at lægge budget, da budget skal være 
klar inden generalforsamlingen februar 2021. 

J. Terp/ 
Helle / 
Alle 

16 Efterlysning af 
diverse referater 

Mona har 21.10.2020 via mail efterlyst div. referater. Modtaget 
nogle stykker i går. Skal lige have overblik over om der mangler flere. 
Skal bruges til arkivering i mappe – til eftertiden. 

Alle / 
Mona 

17 Ulykken i Tissø 
Roklub. Påbud om 
redningsvest ved 
lave temperaturer.  

Mail fra D.F.f.R: Sagen kort: 20.10.2020 kæntre en 2-åres inrigger på 
Tissø, roerne har problemer med at vende båden, mandskab tager 
ikke redningsveste på og adlyder ikke kommandoer. De kommer op i 
båden og alle har det efter omstændighederne ok.  
Debat om evt private oppustelige veste. Klubvestene skal efterses 
min. 1 gang årligt. Gøres en aften, hvor private veste også kan 
tjekkes.  
Udsat / Punkt til næste bestyrelsesmøde 

Alle 

18 Hvordan håndterer 
vi at fortælle en roer 
ikke kan ro mere 

Udsat / Punkt til næste bestyrelsesmøde Alle 

19 Evt svømmeprøve 
ikke gennemført; 
hvad er holdning? 

Udsat / Punkt til næste bestyrelsesmøde Alle 

20 2 store hvide 
stjerner til 
Coastalbådene 

Ønske om 2 x hvide stjerner – ca 30 x 30 cm til fordækket på Coastal- 
bådene. Så ligner det vores stander. Undersøges om Calender kan 
lave 2 styk til sædvanlig billig pris. 

Helle  

21 Online møde vedr. 
Nordea fonden 

Deltog nogen i online mødet vedr. Nordea Fonden 25.11.2020?  
- ingen fra bestyrelsen deltog 

 

22 Generalforsamling 02.02.2021 – kl. 18,30 – vi må se hvor og hvordan vi kan afholde det 
På valg: J. Terp, Ingolf og Lotte 

Alle 

 Næste møde  12.01.2021  
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 Punkter til næste 
møde: 

• Budget 

• Fremlæggelse af overslag over hvordan fondspengene for 
kajakskur bruges 

• Status på inriggere / fond – Axel inviteres for afklaring mm 

• Ulykken i Tissø Roklub. Påbud om redningsvest ved lave 
temperaturer 

• Hvordan håndterer vi at fortælle en roer ikke kan ro mere? 

• Evt svømmeprøve ikke gennemført; hvad er holdning? 

Alle 

 

28.11.2020 / Sekretær / Mona C. Larsen  


