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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 26.10.2021 

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

Petersen og Jesper T. Jensen 

Afbud/fraværende: Michael Simony og Ingolf Hinz 

1. Godkendelse af referat  
o Bemærkning: Der sættes ikke ”tapper” på bådvognene; de skal hejses op sammen med båden, med 

remme om det hele. Kiler til mellem brodelene var bevilliget men ikke bestilt. Der er sat ”flapper” 
på i stedet og den skrå stålsektion får også en monteret. 

 
2. Godkendelse af roreglement for kajakker 

o Blev gennemgået og lavet små ændringer. Axel mailer det retur til Ingolf. 
o Svømmeseddel: Lotte følger op på aflæggelse af svømmeprøve mv. Sedlen med afkrydsning for om 

man har aflagt hvilke prøver, skal hænge på opslagstavlen ved herreomklædningen. 
o Fælles arrangementer mv fortsætter fremover. 
o DGI Førstehjælp afholdes i klubben den 21/11-2021. Pris 395,- Er på rokort.dk 
o DFfR afholder førstehjælpskursus i klubben med 8 pladser, først til mølle og gratis. Mere info følger. 

Lotte slår op på rokort.dk 
 
3.  Udarbejdelse af budget 2022 

o Budget laves ud fra sidste års budget og udgifter.  
o Kontingent skal gerne kunne dække faste udgifter. 
o Nyanskaffelser sættes til kr. 0,-  
o Kranbil til at tage bro op / sætte den i koster ca. kr. 1500,- x 2 + moms (Fa. P. Christensen tager 

broen op/i) + en truck skal bruges til at køre brodelene op til klubhuset. 
o Dørlås og alarm skal på budget; Ingolf arbejder på sagen. 
o Nyt gulvtæppe/vinyl til trappeopgangen? Aage har muligvis resten fra opholdsrummet liggende.  
o Der skal afsættes penge til forbedring af slæbestedet/rampe til kr. ?? 
o Forsikring, el, vand og varme er blevet dyrere.  
o Varmepumpe-luft-til-luft: Der skal undersøges hvad dens energiforbrug er. 
o Kurser: 1 instruktør mangler 2. del af kursus, vi mangler også coastal-instruktør. 
o Stort TV til brug ved fremvisning af foto, arrangementer mv ønskes. Lotte undersøger pris.  
o Jubilæum: Afsættes kr. 10.000 til diverse udgifter; champagne, kransekage ect. BHJ og Gråsten 

Teglværk giver hver kr. 5000. BHJ Fonden søges for kr. 30.000; til halsedisser, t-shirts, standere, 
langtursflag, jubilæumsskrift mv. Jubilæet skal gerne kunne hvile i sig selv.   

 
4. Standerstrygning  

o Jesper og Anna har styr på mad, kage mv. 
o Helle har lavet diplomer og skaffet gaver til flidspræmier til månedens roer; fra SuperBrugsen, 

2Deams mv. Lotte har også en gave; Anna afhenter den. 
o Udsalg på rest af klub-t-shirts og jakker. 
o Dame- og herrepokal er i klubben. Flemming Holt skal aflevere kaninpokalen inden søndag.  
o Afvaskning af bådene skal gøres. 

 
5.  Afhentning / betaling af 2 åres inrigger 

o 2 åres er helt færdig. Odder Inriggerværft vil gerne levere den – måske til standerstrygning? Aage 
undersøger. Vi betaler restbeløbet, når båden er leveret.  

o 4 åres får snart sidste gang lak.  
o Betaling fra Nordea forventes omkring 1. november 2021. 



 
 

2 
 

o Prinsesse Benediktes sekretær har skrevet at hun ikke kan deltage i dåb af bådene. Skal der findes 
en anden kongelig? Lotte skriver brev. DFfR skal mindes om at komme. Axel kontakter dem.  

o Udstyr er indkøbt (fender, øsekar, styrmandspuder, pyllerpuder, langtursflag + div. reservedele) 
o Næste Jubilæumsmøde er mandag den 8/11-2021 – kl. 19. 

 
6. Eventuelt  

o Sønderjysk Ronetværksmøde i Sønderborg Roklub, mandag den 8/11-21: Jesper og Aage deltager. 
Dagsorden er bl.a. Hvordan er klubberne kommet i gang efter corona, Madpakketure, Temadag mv. 

o Mail fra kajakchef: Indvielse af kajakskuret til maj sammen med ”Vis mig dit rofarvand” 
o Klubsamling: J. Bundggaard vil gerne vise foto fra kajak-tur på Gudenåen – Axel, Mona og Ivan viser 

foto fra DFfR-inriggerturene på Gudenåen. 
o Reglement for sit on top og turkajak: Bådtyperne står ikke i klubbens reglement, men skal følge 

klubbens regler. Det drejer sig om sikkerhed. Fremadrettet skal der ikke flere bådtyper ind. Axel 
mailer info til Ingolf. 

o Passive medlemmer: Kan i princippet deltage i alle aktiviteter. Må dog ikke ro, har ikke stemmeret 
på generalforsamling og pga begrænset plads i svømmehallen, er der nok ikke plads til passive 
medlemmer.  

o Sønderborg Kommune har sendt mail til foreninger vedr. Folkeoplysningsudvalgets frivillige-fest 
den 15/11-21 i Ahlmannsparken. Ikke umiddelbart nogen interesse.  

o Trygfonden: Lotte rykkede dem i oktober mht de nye redningsveste, ikke hørt mere og rykket igen.  
o Den Tyske Roklub, Gråsten: Axel har kontaktet Daniel i DRG mht samarbejde vedr. coastal. De har 

en 2’er + en 3’er gig. Laves en fast aften med coastal, kan DRG’s medlemmer deltage hos os.  
o Kollund Roklubs formand har sendt sms til Mona mht udveksling af nøgler til hinandens klubber. 

Aftaler nærmere til sæsonstart.   
o Lise fra Aalborg/DFfR har ringet til Mona. Efter hovedgeneralforsamling i DFfR er man blevet enige 

om at have mere fokus på bredderoning. Bl.a. Christian Geertsen fra Aabenraa var med til 
indledende møde i Fredericia i søndags.  

o 3 roere fra Sønderborg, Augustenborg og Gråsten har planer om at lave fællesture, fx på Gudenåen.  
o Besøg hos Hjortspringbåden 4/11-21 er udbudt til Sønderborg Roklub, for at få flere deltagere med 

og for at arr. bliver til noget.  
o Ønske fra bestyrelsens side at flere kajakroere kommer i bestyrelsen.  
o Mail fra kajakchef: Til budget ønsker de kr. 3000 til rep/vedligehold af kajakker – godkendt. Samt 

ønske om kr. 1000,- til arrangementer/pølser mv. Bestyrelsen kan ikke imødekomme gratis 
bespisning mv, så nej. Axel skriver info til Ingolf.  

o Stof til Nyhedsmail: Klubsamling 25/11 kl. 18 ved Axel og Lotte – Axel slår det op på rokort.dk, 
rep/vedligehold af både starter mandag den 1/11 kl. 8 + aften følger.  

o Forårsklargøring af HELE klubben sættes på rokort.dk allerede nu 
o Indmeldt: 1 – udmeldt: 1 

 
7. Næste møde 

o Torsdag 18.11.2021 – kl. 18,30 
 

Sekretær Mona C. Larsen / 26.10.2021 

 

 

 


