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Referat fra kort bestyrelsesmøde, mandag den 22.03.2021 – kl. 17,00 
 

Deltagere:  Lotte Christensen, Ingolf Hinz, Helle G. Skriver Aage Hansen, Mona C. Larsen, Jesper Tvede-

Jensen og Anna N. Petersen 

Afbud:  Johnny Terp 

Ikke tilstede:  Michael Simony 

 Punkt Referat  Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat 
fra sidst  

Ej belyst  

2 Nyt fra formanden 
/næstformanden   

Ej belyst  

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

Ej belyst  

4 Ind/udmeldte  
siden sidst 

Ej belyst  

5 Indkommen post/ 
mails 

Ej belyst  

6 Nyt til hjemmesiden & 
PR samt nyhedsmail 

PR for klubben vha film fra standerhejsning mv på hjemmeside + FB 
100 års jubilæumslogo – kender vi nogen der kan tegne et? 

Louise 
Mona / 
Lotte 

7 Standerhejsning Afholdes lørdag den 27. marts 2021 kl. 12. Sættes på rokort.dk og 
bestyrelsesmedlemmerne sørger for standerhejsningen – pga 
begrænset antal deltager pga forsamlingsforbuddet. Formanden vil 
bl.a. være til stede og næstformanden siger et par ord. Klubstander 
og splitflag skal hejses.  
Banner vedr. Åbenthus hænges op på altanen på lørdag. 
Louise spørges om hun vil lave en lille film på dagen, samt en film 
der viser klubbens både mv. Skal lægges på hjemmesiden + 
Facebook 

Lotte /  
J. Terp / 
Bestyrelsen  
 
 
 
Louise  

8 Rengøring af klubben Overetagen trænger til rengøring inden sæsonstart. Slås op på 
rokort.dk – evt formiddagshold + aftenhold 
Underetagen tager Aage mv sig af. Den ene side af bådehallen 
mangler at blive støvsuget. 

Lotte / 
Anna /  
Aage 

9 Klubkajakker De kajakker der er opmagasineret hentes nok denne uge.  
Coastal-bådene mm hentes nok efter påske. 

Ingolf / 
Aage 

10 Corona-restriktioner I nyhedsmail sendes corona-restriktioner ud. Bådene skal fx stadig 
afvaskes. Der skal købes karklude, sprit og opvaskemiddel.  

Lotte / 
Helle 

11 Broen Broen blev søsat i går, søndag. Der var skaffet 4 nye (og gratis) hjul 
til at køre broen med. Fungerede fint  

Aage 

12 Budget og regnskab Helle har lavet det og sørger for at det ligger klar/kopieret inden 
generalforsamlingen  

Helle 

13 Indvielse af kajakskur Selve indvielsen og indbydelse af sponsorer er pt udsat Alle 

14 Vurderingsstyrelsen Modtaget brev derfra, om vi har klager. Umiddelbart nej. Alle 
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15 Forsikring Når kajakskuret er færdigt, skal det klarmeldes og meldes til 
forsikringen, at der er bygget nyt skur 

Alle 

16 Telefon Klubben har fastnettelefon + mobiltelefon. Prisen er blevet sat op 
til det dobbelte. Til internet har vi Oister. Undersøges om vi kan 
nedlægge fastnet, få Mobile Pay og evt wi-fi.  
Spørg evt Sydbank om mulighed/pris på Mobile Pay.  
Klubbens tlf. nr. er 74650696 – mobil 20666572  

Helle 

17 Aabenraa Ro- og 
Kajakklub 100 år 

Klubben blev 100 år i januar og holder nok jubi-fest i juni. Mail fra 
dem om vi i Gråsten er interesseret i at hjælpe/servere/vaske op 
for dem under festen. Det vil vi – og måske de så kan hjælpe os til 
vores jubilæum. Slås op på rokort.dk når dato er på plads. 
Sønderborg Roklub afholder også jubi 19/6. Der skal gives lidt gaver 
+ laves lykønskningskort.   

Helle / alle 
 
 
 
Mona / 
Helle 

18 Pokaler mm Pokaler, platte, årer, pagaj + klubnål skal være graveret og klar til 
uddeling ved generalforsamlingen. Helle har lidt årer og pagajer 
liggende, men tingene skal bringes til gravering ved guldsmed 
Sönnichsen, Gråsten. Pokaler + platte er dd taget med hjem af Aage 
og sagen afklares på roudvalgsmødet i morgen 

Michael 

19 Punkter til næste 
møde: 

• Hvor og hvordan afholdes Generalforsamlingen 

• Update på pokaler mv 

• Hvem er på valg / genopstiller. Evt prikke nye best. 
medlemmer 

• Finde ordstyrer inden generalforsamling 

• Kontingentfastsættelse 

• Udsendelse af generalforsamlings-indbydelse + SO-ME 

• Afvikling af åbent hus / rekruttering af nye / 
hvervekampagne 

• Kajakudvalget fremlægger regler for at have privat kajak 
liggende i klubben 

• 100 års jubilæumslogo 

Alle 

20 Næste møde Tirsdag den 6/4-2021 kl. 18,30 Alle 

 

22.03.2021 / Sekretær / Mona C. Larsen  


