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Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 29.09.2021 

Deltagere:  Axel Johnsen, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Anna N.     

Petersen og Jesper T. Jensen 

Afbud/fraværende: Michael Simony og Aage Hansen 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Orientering 
Projekter: Nye kajakker, ergometerfaciliteter, kajakhus, slæbested, lås og alarm, kajakreglement, 
jubilæumsskrift 

o Nye kajakker: Kajakudvalg har lavet budget med 6 kajakker til kr. 100.000. Stort arbejde at søge 
penge; Axel sender ansøgninger ud i efteråret; evt i samarbejde med Elsebeth.  

o Ergometerfaciliteter: Afventer; nye kajakker har første prioritet. 
o Kajakhus: Endeligt regnskab for projektet er lavet. Heraf egenbetaling på kr. 21.000,- 
o Slæbested: Der er i sommers blevet sprøjtet 3 gange med algefjerner på slæbestedet. Har virket ok. 

De nye bådvogne kører ud over kanten af betonelementerne ved lavvande. Forslag om svineriste 
for enden eller en ”bakke” i slæbestedets længde og som har kanter, så vognene ikke kører ud over 
kanten i siderne. Forslag om nogle ”tapper” svejses på de nye vogne, så de kan hejses med op på 
hylderne sammen med vognene. Aage, Jesper, Axel og Finn arbejder videre med sagen og holder 
møde i efteråret.  

o Lås og alarm: Fået tilbud på kr. 23.000,-. Kodelås til kajakdør kostede ca. kr. 7500,- Undersøges om 
den kan monteres på hoveddøren også eller der skal ny dør til. Ingolf spørger DP Montage + hører 
om evt løsningsforslag mht alarm. Er kodelåsen (SA85A20) + nøgleboksen forsikringsgodkendt? HGS 
undersøger.  
Er alarm nødvendig? Ikke alle sensorer virker og alarm blev monteret i sin tid, da der var flere 
indbrud og klubben ikke var omkranset af naboer. Kan kodelås monteres på nuværende hoveddør 
og koster ca kr. 7500,- kan det sættes i gang. Kræves der en ny dør, afventer projektet.  

o Kajakreglement: Kajakudvalget skal have møde og skal arbejde videre med revidering. 
o Jubilæumsskrift: Axel og Mona arbejdere videre med skriftet. Der er samlet en masse billeder og 

tekst. Skal i Gråsten Lokalhistorisk Arkiv igen og tjekke op på dokumenter fra 1922 -> 1960. Har 
næsten km og antal medlemmer for alle 100 år. 

o ”Bevæg dig for livet” og ”TryghedsGruppen” skulle hver give kr. 3000,- men ser ikke ud til at de er 
kommet endnu. HGS og Ingolf undersøger nærmere. 

o Gråsten Plejecenters personale vil gerne låne klubben til julefrokost. Da de er naboer, er det ok. 
Pris for udlejning kr. 850,- 

o Foto / kollage af Prinsesse Bendikte, der døbte kajakker i 2016 er nu lavet og hægt op i opholdsrum. 
o Der er sat ny lås i toiletdøren i herreomklædningsrummet.   

 
3.  Projekt inriggere 
Status, betaling, levering, navngivningskonkurrence, Alnors afhændelse 

o Status: 2 åres inrigger er næsten 100% færdig og 4 åres er ved at få indmad monteret.   
o Betaling: 1. rate er betalt = kr. 167.000,- og rate 2 skal snarest betales 
o Levering: Odder Inriggerværft har mulighed for at opbevare 2 åres, men vi ønsker den hjem når det 

er muligt. Grejsdalens 4 åres skal også hjem når den er klar. Der kan lægges både på traileren til 
opbevaring i vinter i en lade. 

o Navngivningskonkurrence: Vilkår: Bestyrelsen sorterer i navneforslag til inriggerne. Efterfølgende vil 
der være afstemning på klubsamling. På dåbsdagen afsløres vinder(ne). Navneforslag mailes til 
Lotte inden 29/9  

o Alnors afhændelse: Bistro i Fiskenæs vil gerne overtage Alnor. Axel følger op på det. Commodore 
afventer. 
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o Redningsveste: Lotte kontakter TrygFonden vedr. de redningsveste vi endnu ikke har fået. Det er nu 
1 år siden vi fik info om at vi havde fået sponsoratet.  

o Standere til inriggere: Helle undersøger hvem der kan lave nye standere.  
o Køb af tilbehør til inriggere: Øsekar, fendere mv -> Mona køber det 
o Køb af reservedele til inriggere: Ekstra reservedele, skinner, hjul mv - > Aage køber det 

 
4. Priser på udlejning af både.  
Fastsættelse og hjemmeside 

o Udlejning: Kajak koster kr. 150,- pr dag og kr. 400,- for en weekend. Inrigger koster kr. 55,- pr 
sæde/dag og kr. 825,- pr uge. 

o Hjemmesiden skal opdateres mht priser – Axel orienterer Louise derom 
o De Sønderjyske roklubber låner inriggere gratis hos hinanden til dagsture   

 
5.  Budget 2022 
Proces, anskaffelser, pulje til jubilæumsaktiviteter 

o Budget: Vi vil muligvis komme til at overskride budget for 2021. Der er brugt mange penge til grej, 
skur mv i år. Kommende jubilæum vil også komme til at koste lidt.  

o Halsedisse og t-shirts: BHJ Fonden er søgt for kr. 30.000,- 
o Standere og jubilæumsskrift: Matzens Teglværk søges 
o Festen skal gerne hvile i sig selv økonomisk 
o Jubilæums/dåbsdagen: Forventer udgifter til kaffe, kage, kransekage, bobler mv = ca. kr. 10.000,- 
o Budgetudkast: Helle laver udkast til næste møde. Udvalg bliver ikke umiddelbart spurgt. 
o Slæbested: Hvad med evt udgifter til slæbestedet? (der var bevilliget penge til kiler til mellem 

brofagene, men der er sat gummiflapper på broen i stedet – virker ikke helt optimalt) 
o Kontingent: Indtægt fra kontingenter går til daglig drift – ingen overskud. Evt forhøjelse skal tages 

op på generalforsamlingen.  
 
6. Kommende klubarrangementer:  
Planlægning af standerstrygning og klubsamling 

o Standerstrygning: Jesper og Anna står for arrangement og slår op på rokort.dk. Først stryges 
standeren, så spise mad.  

o Flidspræmier: Der skal findes 7 præmier til månedens roer. Helle prøver at finde nogle gaver og 
spørger Børge Bang om han kan lave udtræk via rokort.dk 

o Årer / klubnåle / pagajer: Flemming, Mona, Mie, Jesper, Yvonne, Bundgaard og Ingolf skal spørges 
om de vil have nåle mv  

o Diplom: Helle laver diplomer til de respektive 
o Klubsamling: Den 25/11: Axel og Lotte står for det. Emne: Jubilæum, evt vise foto fra kajakkernes og 

inriggernes ture på Gudenåen + evt lidt gamle foto.  
o Indvielse af kajakskur: Kan evt invitere og holdes sammen med jubilæum 
o Optagning af broen: Planlagt til 6/11 evt sammen med DRG og med en lastbil. Axel kontakter 

Daniel/DRG. 
o Samarbejde med DRG: Axel snakker med DRG om vi kan lave noget samarbejde næste sæson mht 

coastal / outriggere 
o Årets sidste rotur: lørdag den 30/10  

 
7. Eventuelt 

o Fra 1. oktober er der i princippet ingen rovagter, men ture slås op på rokort.dk efter 
behov/mulighed. 

o Alle nye medlemmer er friroet, 2 kajakroer har over 200 km 
o Vedr. klubarrangementer: Skriv tydeligt på opslag hvad menuen er. På rokort.dk kan man skrive 

bemærkninger, men de kan ikke ses/læses via mobiltelefon/tablet. Ved evt særlig kostbehov, må 
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vedkommende kontakte arrangør direkte mht maden eller evt selv tage mad med. Man kan ikke 
forvente at arrangør sørger for specialmad.   

o Ind-/udmeldt: 1 ny medlem har meldt sig ind. Husk at sende mailadresse til Mona 
o Svømning / kantvagt: Thomas Holmen har meldt sig til at tage kantvagtprøven og til at tage 

klubbens kantvagter. Så skal vi ikke betale for andre gør det denne vinter.  
o Materiale hos DFfR: I kælderen på Skovalle i Bagsværd har Axel set noget materiale / breve fra 

gamle dage. Mona forsøger at kontakte sekretariatet igen.  
o Førstehjælp via Dansk Forening for Roklub: Der laves gratis kurser i løbet af november. Enten at 

man tilmelder sig enkeltvis eller et kursus for 16 personer i egen klub. Lotte kontakter Tryg derom. 
 
12. Næste møde / møder frem til jul 

o Tirsdag 26.10.2021 – kl. 18,30 
o Torsdag 18.11.2021 – kl. 18,30 

 

Sekretær Mona C. Larsen / 30.09.2021 

 

 

 


