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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 15.06.2021 – kl. 19,00 

 
Deltagere:  Axel Johnsen, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Ingolf Hinz, Aage Hansen, Mona Larsen, og 

Anna N. Petersen 
Afbud/Ikke tilstede:  Michael Simony og Jesper Tvede-Jensen  
 

1 Referat fra sidste møde:  
Hurtig gennemgang af referatet 

2 Status på fællesskab i klubben. Første erfaringer. Klubsamling i september? (alle) 
Mandag og torsdag kl. 18,30 mødes alle på pladsen foran klubhuset, hilser på, evt kort info ect.  
Ved mange fremmødte kan det være svært at samle alle. Positive tilbagemeldinger, hyggeligt og 
fortsættes.  
Axel inviteres til med kajakudvalgsmøde. 
2 klubfællesture laves via ro- og kajakudvalg og slås op på rokort.dk 
Klubsamling tages op igen, fx til standerstrygning og standerhejsning.  
Tema kunne være 100 års jubilæum med fotofremvisning, indvielse af kajakskuret + årets sidste rotur 
inden standerstrygningen. 

3 Status på kontingentindbetaling og ind- og udmeldte (Helle) 
8 aktive og 10 passive mangler at betale kontingent. 2 nye er meldt ud igen. 
Kort gennemgang af nyrevideret klubregnskab.  
Bygningsforsikring mht tilbygning: En taksator skal vurdere kajakskuret + klubhus. Forsikring dækker 
brand, hærværk og rørskade. Koster ca 500-1000 kr mere pr år i forsikring.  

4 Status på regnskab for projekt kajakskur (Helle) 
Indtægt via fonde til kajakskuret = 382.000 kroner 
Udgift afregnet til dato = 376.874,87 kroner  
Mangler el-regning fra J. Marold = ca. 3500 kr – Axel rykker JM. 
Køb af 6 stk kajakvogne til ca. 10.000 kr. Regning mangler; Ingolf undersøger. 
Vedr. vand på taget kan der ikke gøres noget ifgl håndværkeren. 
Vigtigt at alle får at vide at det er slut med at købe mere; der er ikke flere penge. 
Kajakskurprojektet betragtes som afsluttet (mangler dog lidt el) 
Helle mailer budget/regnskab til Axel som sender videre til fondene. 

5 Status på nye medlemmer - fastholdelse og ny instruktion for inriggere? (Michael & Ingolf) 
Kajak: Instruktion er i gang, weekenden 26+27/6 er der lektion 2, skal ro i alt 75 km for at blive friroet, 
god stemning og roere. 4-5 personer er på venteliste. 
Inrigger: Lidt mandefald pga manglende tid, kommet flere nye og gode roere. Der er plads til flere; fx 
vha Sct. Hans + opsamlingsheat. Det skal kommunikeres ud og vi kan lave turbo instruktion.  
Fastholdelse:  
Kajak: Der er sendt mail ud til medlemmer fra sidste år om at komme igen.  
Er kajakroere på kursus og melder sig ud efterfølgende?? Fx pga billigere kursuspris?? 
Vi skal lave aktiviteter sommer og vinter, ture mv. Prikke folk på øjnene fra gang til gang, så de har 
aftale om at komme igen + opfordre dem til at deltage i arrangementer.  
Nye 2020: Inrigger: 6 nye – 4 er stadig medlem. Kajak: 8 nye – 2 er stadig medlem. 
Overvejelser om at nye skal i costalbådene; lynkursus skal sættes op på rokort.dk af rochefen. 

6 Sommerprogram inkl. prøver og planer (Michael, Ingolf & Mona) 
Der skal laves 2 x klubfællesture 
Svømmeprøve: Deadline er 1/7-2021. Kan evt aflægges i Sildekulen. Afkrydsningsliste hænger på 
opslagstavlen.  
Entringsøvelse: Medlemmer født i ulige år står for tur i år; kan fx laves på klubaftner. Rochef slår op på 
rokort.dk.  
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Rengøringsplan: Yvonne og Anna laver ny plan gældende fra uge 30 og fremefter. 
Kanindåb: Opsamling/dåb af kaniner der ikke blev døbt 2020 og før. Forslag om en mildere form for 
kanindåb, fx en fællestur med kajak & inriggere, en velkomstfest el. lign; medio august. 
Øl: Uskreven regel om alkoholforbud i hverdagen bortfalder. Skal være adgang til øl og sodavand i 
hverdage, laves prisskilt mv.  

7 Børneattester - hvorfor, hvordan? (Axel) 
Der skal søges børneattester mht voksne i kontakt til unge under 15 år. Helle søger det via klubben til 
vore instruktører. 

8 Udlejning, alarmer og nøgler (Axel) 
Oprydning i alarmbrikker er tiltrængt.  
Der bør udleveres lejekontrakter vedr. leje af klubhus og både.  
Klubhuset er oprettet på rokort.dk og reserveres der, så alle kan se hvornår det er booked.  
Kegleklubben Alle 9 plottes ind på rokort.dk af Helle. 
Modtaget tilbud på alarmsystem fra Veromontage på kr. 23.000,- 
Kan man fx have dørlås med kode?  
Kajakskuret skal med ind under alarmen.  
Udvalg med Aage, Axel og Ingolf undersøger muligheder og priser. 

9 Nye kajakker (Ingolf & Axel) 
Søge fonde til 5 nye kajakker. Kajakudvalget holder møde mht hvad der skal søges til.  
Der skal laves et budget og søges på klubbens vegne.  
”Her bor vi”-fonden kan søges igen.  
Evt også søge til flere/nye ergometer, tv, højtaler, tablet ect. Tidligere overslag derom mailes til Axel.  
Axel kontakter Elsebeth vedr. projekterne.  

10 Hjertestarter (Anna) 
Via TrygFonden får Anna sms om at hjertestarteren har været i brug; det har den så ikke.  
Forespørgsel om Anna må sende sms/ringe til andre i bestyrelsen, når hun ikke er i nærheden – ok! 
Skabet med hjertestarter åbnes, den hyler, grøn knap lyser, pads ok – alt ok.  
Sæt skilt på den med ”Ude af drift” når den ikke er der – seddel sidder i mappe i bestyrelsesrummet.   

11 Bordet rundt kort (alle) 
Helle:  Modtaget faktura på køb af radioer/walkie talkier? Penge skal overføres til J. Bundgaard.  
             Alle indkøb skal via bestyrelsen. 
Mona: Langtursbevilling der dækker 1 sæson? Hvordan håndteres det? Kontakter rochefen. 
             Bestyrelsesliste: Listen mangler at blive hængt op; Michael rykkes. 
Aage:   Har indkøbt 2 inriggervogne i rustfrit stål, leveres uge 25.  
             Coastalvogn er bestilt og skal afhentes i Bagsværd – måske Axel kan hente den. 
             Aage, Yvonne og Michael har været på instruktør B i Silkeborg 
             Gummimåtter til over samlingerne på broen er skaffet; gratis 
             Odder og Grejsdalens Inriggerværft er godt i gang med vore 2 inriggere. Leveres efterår/vinter 
Anna: - 
Lotte:  Anna, Louise og Lotte har lige afholdt møde vedr. Sct. Hans; om muffins, pølser, snobrød mv.   
            Spiritusbevilling er på plads. 
            Jubilæumsmøde afholdt den 2/6 og næste møde er den 8/9.  
            Vi må låne/leje sejlklubbens lokaler til jubilæumsfesten. 
Axel:   Vi skal være opmærksomme på at vi max må være 200 til Sct. Hans.  
            Evt trykke 200 sange og dele ud. Opfordre alle – også nye – til at hjælpe til vedr. arr.  
Ingolf: - 

12 Punkter til nyhedsmail (alle) 
Rykke for kontingent, kajakskurprojektet er afsluttet, svømmeprøve/entring, øl i klubben, Sct. Hans, 
Corona og rengøringsplan.  
Axel skriver lidt til nyhedsmailen – Mona skriver ”resten” 
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13 Eventuelt 
100 års jubilæum i Sønderborg: Axel, Helle, Mona og Michael deltager. Styrmandspude og kort 
medbringes.  
100 års jubilæum i Aabenraa: Afholdes muligvis 21.08.2021 – Helle følger op 

14 Kommende møder: mandag 30.08.2021 & onsdag 29.09.2021 

 Punkter til senere drøftelse: 

• Mail fra DFfR vedr hjælp til opstart af eroning 

• Temadrøftelse: Årshjul, hvidbog og forretningsorden 
Yvonne: Kunne man hæve kontingentet for passivt medlemskab fra næste år? 

 
16.06.2021 / Sekretær / Mona C. Larsen  

 


