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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 06.04.2021 – kl. 18,30 
 

Deltagere:  Johnny Terp, Lotte Christensen, Ingolf Hinz, Aage Hansen, Mona Larsen, Jesper Tvede-Jensen 

og Anna N. Petersen 

Afbud:  Helle G. Skriver og Michael Simony 

Ikke tilstede:  ./. 

 Punkt Referat  Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 
fra sidst  

Godkendt Alle 

2 Nyt fra formanden 
/næstformanden   

./.  

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

 
Har afholdt møde 23/3, punkter var bl.a. Åbenthus, instruktion, 
instruktørmøde, ture mv.  
Har afholdt møde, skulle have afstemt hvervekampagne med 
roudvalget men blev aflyst. Kajakrovagt: Mandag = Ingolf, Torsdag = 
J. Marold, J. Bundgaard og Mie – på skift.   
Vedr. nedlæggelse af fastnettelefon og overgå til mobil, så er vort 
alarmsystem koblet op på mobilen. Alarmen er forældet; måske 
søge ny via fond? Ingolf indhenter tilbud på ny alarm.  
Har været i dialog med Kajaksmeden mht kurser.  
J. Bundgaard har sendt mail ud til kaniner fra sidste år, med at de 
skal på vandet igen.  
Kajaktraileren, er den forsikret? Ingolf spørger Helle GS. 
Der er opsat vandslange ved kajakskuret; skal muligvis monteres en 
bi-måler. Ingolf undersøger. 
Flere inriggere har fået huller i styrmandssædet til bundpropper; et 
par mangler at få lavet hullerne. Næsten alle inrigger nåede at blive 
efterset i vinters og bådehallen er rengjort. Værkstedet skal ryddes 
op, når kajakgrejet er flyttet ud i kajakskuret. Broen kom fint i; de 
nye hjul til broen virkede fint.  
Tagrende på klubhuset er lavet. På det nye tag på kajakskuret står 
der vand. Ingolf har kontaktet tømreren for afklaring.  
J. Bundgaard håber at en anden vil over tage tjansen 

 
Michael 
 
Ingolf 
 
 
 
 
Ingolf 
 
 
 
Ingolf / 
Helle 
 
Aage / 
Materiale- 
udvalget 
 
 
Ingolf 
 
Alle 

4 Ind/udmeldte  
siden sidst 

Ingolf har sendt 1 indmeldelse til Helle – Mona skal have besked 
vedr. mailadressen til nyhedsmailen. 
Vedr. nye medlemmer, som har været medlem i anden kajakklub, 
så skal de fremvise dokumentation derfor – fx EPP-bevis.  
Nye inriggerroere fra andre klubber, skal ud på min. 1 rotur med en 
instruktør.  
Husk: Brug generelt kommandoer + orienter om hvem der er 
underskrevet styrmand for båden. 

Helle / 
Mona 
Alle 

5 Indkommen post/ 
mails 

./.  

6 Nyt til hjemmesiden & 
PR samt nyhedsmail 

Til nyhedsmail:  
Husk af slukke/tænde alarmen korrekt. Den går ofte i gang – J. Terp 
og J. Bundgaard modtager alarmer.  

Mona 
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Til generalforsamlingen skal der gerne findes en ny 
udlejningsansvarlig.  
Kajakrovagter skrives på nyhedsmailen. 

7 
+ 
8 

Fastsættelse af dato 
for generalforsamling 
og hvordan afholdes 
den?  

Afholdes 15/4-2021 – kl. 17,00 – udenfor og max 50 deltagere. 
Tilmelding via rokort.dk. Indkaldelsen skal sendes til webmaster, så 
den kan komme på hjemmesiden og Facebook + sendes ud via 
nyhedsmail.  

Alle /  
Lotte / 
Mona / 
webmaster 

9 Hvem er på valg / 
hvem ønsker genvalg? 

Lotte og Ingolf genopstiller og Johnny Terp genopstiller ikke.  
Suppleanter Anna og Jesper genopstiller.  
Ved udsendelsen af indkaldelsen af generalforsamling, skal der i 
nyhedsbrevet opfordres til at stille op og kan man ikke komme, at 
man afgiver fuldmagt + at man ønsker valg.  

Alle / 
Mona 

10 Hvem kunne vi tænke 
os som dirigent? 

Der bliver prikket et par mulige dirigenter Lotte / 
Mona 

11 Fastsættelse af 
kontingent, så 
opkrævning kan 
sendes ud 

Bestyrelsen foreslår samme kontingent som 2020 = uændret Alle 

12 Budget skal foreligge 
klar til medlemmerne 
mindst 1 uge før 
generalforsamlingen 

Årsregnskab for 2020 og budget for 2021 er lavet og ligger printet 
og klar på det store runde bord i opholdsstuen.   

Alle 

13 Udsendelse af 
indkaldelse til 
generalforsamling 
mindst 1 uge før 

Sendes ud via Nyhedsmail efter aftenens bestyrelsesmøde + der 
ligges kopier i klubben + webmaster får besked om at lægge på 
sociale medier.  

Mona / 
webmaster 

14 Slå generalforsam-
lingen op på rokort 
mht hvor mange vi må 
være? 

Der laves opslag på rokort.dk derom Lotte 

15 Evt fastsætte dato for 
konstituering af 
bestyrelsen, evt 
samme dag? 

Konstitueringen foregår efter generalforsamlingen; den 15/4-2021 Alle 

16 Status og indretning af 
nyt kajakskur? 
Hvordan ser 
regnskabet ud? 

Holder budgettet? Det ser det ud til at det gør. Alle pengene fra 
fondene er kommet ind. Der mangler at blive lavet noget VVS, 
noget afdækning ved døren og kodelås. Kajakudstyr er flyttet fra 
bådehallen og ud i skuret. Lys er lavet. Nøgle til skuret hænger ved 
computeren indtil videre. 
Klubkajakkerne er på plads, flere private kajakker er på plads – de 
har fået anvist pladser.  
Haveredskaber, plæneklipper mv skal ind i kajakskuret igen.  
8 bænke og 4 borde ligger på inriggertraileren sammen med 
coastalbådene. Når det er hentet retur, skal vi kigge på indretning 
af bådehallen.  
Lejekontrakt for leje af kajakplads? Mht forsikring, brand mv.  

Ingolf /  
Alle 
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17 Budget for de nye 
inriggere/både? Status 
for inriggere 

Aage og Axel har været i kontakt med de 2 bådebyggere. 
Grejsdalen skulle være i gang med kølen og Odder skal sættes i 
gang. Burde gå planmæssigt. Prisen for bådene var lavere end 
budget, skal vi så betale mindre eller får vi mindre fra fonden? Axel 
spørges derom.  

Mona / 
Axel  

18 Håndtering af rampen For at ikke flere kommer til skade på rampen/slæbestedet skal der 
kigges på løsninger. Aage havde fundet brochure på nogle måtter 
og Mona på nogle ”bakker”/nedkørsler, så bådvognene ikke kører 
ud over betonkanten. Ønske om 4-hjulede vogne til alle inriggere 
og at 2’er coastalen får sin eget coastal-vogn (kr. 3500,-) så den 
vogn den ligger på kan bruges til inriggere igen.  
En opgave til den nye bestyrelse -> et rampeudvalg 

Alle 
 

19 Reklamefilm? Louise 
og Lotte har et par 
ideer 

I forbindelse med standerhejsningen blev der lavet en lille film og 
lagt på Facebook. Vil prøve at lave en film mere om klubben 

Lotte / 
Louise 

20 Update på pokaler mv Michael fik alle pokaler mv og har afleveret dem til guldsmed 
Sönnichsen – skulle være klar til generalforsamlingen 

Michael 

21 100-års jubilæumslogo 
+ jubi-udvalg 

Kender vi nogen der kunne tegne et logo til fx t-shirt? Lotte 
undersøger + Helle GS spørger Preben Calender. 
Der har været møde i jubiudvalget; bl.a. et par gange i fotoudvalget 
hvor der er kigget mange billeder. Der kan bruges flere foto fra 
1940-50-60-70 – er efterlyst flere gange. Når vejret er bedre, kan 
der tages et foto med drone eller brandstigevogn af hele klubben. 
Fotomøde den 14/4 + jubilæumsudvalgsmøde 28/4. 

Lotte / 
Helle /  
Alle 

22 Indretning af bådhallen Venter til coastalbådene er kommet retur Alle 

23 Status for 
redningsveste vi søgte 
penge til? 

Der er atter blevet rykket for dem, de er i restordre. Skulle komme 
om ca 14 dage. Leveres hos Lotte. Der skal skrives numre i dem,   
føres logbog og gamle veste kasseres. De gamle oppustelige er fra 
2008 og har en levetid på 10 år. Evt flytte vestene tættere på 
porten i bådhallen. Nuværende veste er allerede jordslået.  

Lotte /  
ro- og 
kajak-
udvalg 

24 Coastal både skal retur 
til klubben 

Aage afklarer med Finn hvornår de kan hentes fra 
opbevaringstedet.  

Aage / Finn 

25 Webinar med DFfR 
mht ”kørekort til sikker 
roning på vandet” 

Teamsmøde hvor DFfR foreslog noget materiale, forløb mv i 
forbindelse med rekruttering og instruktion af nye roere. Man 
skulle helst kunne stille med 10 nye roere, 10 ergometere mv.  
Deadline for tilmelding: 6/4-2021 = i aften. 

Michael / 
Mona 

26 Nye regler for at have 
private kajakker 
liggende i klubben 

Kajakudvalget har udarbejdet nye regler for private kajakker:  
”For tiden er der 13 klubkajakker – derudover reserveret yderligere 
12 pladser = i alt 25 pladser. Der er ingen kilometer-krav for 
opbevaring af private kajakker. Når alle 60 pladser er optaget, 
kræves der at der roes minimum 150 km pr. sæson. 
Såfremt dette (150 km) ikke opnås, kontaktes ejeren med krav om 
at fjerne/hente kajakken. Pris for opbevaring i 2021 = Kr. 250,- / 
Pris for opbevaring i 2022 = Kr. 150,- Afhængig af, hvad der skyldes 
på det ”gamle” skur. Privatpersoner med 2 kajakker kan, mod en 
merpris på kr. 150,- i 2021 erhverve sig en ekstra plads.  
I 2022 ændres dette til kr. 250,- Såfremt alle kajakpladser er i brug 
og behovet for flere klubkajakker er nødvendig, skal ejere med 2 

Kajak-
udvalg 
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kajakker afgive pladsen ud fra roet antal kilometer” 
Seddel med reglerne printes og hænges op + sendes ud på mail. 
Forslag om at indtægt for opbevaring af kajakker skal gå til 
vedligeholdelse af kajakskur blev nedstemt. Indtægter går alle til 
hele klubbens drift. Ålekvabben skal afhændes.  

27  Åbenthus og hverve 
nye medlemmer 

Åbenthus er søndag den 2/5 kl. 10-14 + torsdag 6/5 kl. 17-20.  
Der skal bruges hjælpere – til lands og til vands. Slås op på 
rokort.dk. Hvervekampagne i Ulsnæscenteret, hvor vi stiller med 1 
inrigger, 1 kajak og reklamemateriale.  
Indstil til folder + plakat skal revideres. Louise har lavet et par 
forslag, de skal lige tilpasses lidt og printes ud hurtigst muligt, så 
det kan uddeles + hænges på porten/døren.  
Træ-stander-skiltene skal sættes op ved veje 1 ugen inden åbent 
hus. Tjek at der er blevet lavet 1 ny for den der forsvandt sidst.  
Facebook + hjemmeside skal opdateres af Louise. 

Alle /  
Lotte / 
Louise 

28 Næste møde Onsdag 21/4-2021 – kl. 18,30 Alle 

29 Punkter til næste 
møde: 

• Lejekontrakt til kajakplads 

• Nedsættelse af rampeudvalg 

• Rengøringsplan 

• Kageplan 

Alle 

 

07.04.2021 / Sekretær / Mona C. Larsen  


