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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 18.11.2021 

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

Anna N. Petersen og Jesper T. Jensen 

Afbud/fraværende: Michael Simony  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
o Godkendt 

 
2. Vedtagelse af budget 2022 

o Budget blev gennemgået, lavet små ændringer og godkendt. 
o Budget 2022 går kr. 16.000 i minus pga ekstraordinære udgifter til slæbested, jubilæum og dørlås. 
o Budget fremlægges ifbm generalforsamling 2022 

 
3.  Supplering af bestyrelse med kajakroere 

o Kajakroere skal spørges om de vil vælges til generalforsamlingen. Fx Flemming S, Merete K eller Jette 
A – Axel kontakter dem 

o På valg til næste generalforsamling: Helle, Aage, Mona og Michael. 
 
4. Orientering fra Jubilæumsudvalget, skrift, fest mm.  

o Har afholdt møde 08.11.2011. Kigget på jubilæumslogo og indbydelse. Indbydelse sendes primært ud 
elektronisk. 

o Fået super tilbud på mad og afholdelse af fest fra Restaurant Anker’s på Fiskenæs. Aabenraa Ro- og 
Kajakklub vil stadig gerne stille med 3 hjælpere til festen. Lotte kontakter Anker’s for at få bekræftet 
at vi kan være der, under hvilke vilkår og om vi skal stille med hjælpere.  

o Har Gråsten Sejlklubs lokaler i reserve.  
o Pr. Bennedikte kan ikke deltage. Lotte spørger andre kongelige. Ellers fx borgmesteren, S. Klein-

schmidt mv. DFfR og Nordea har sagt ja til at deltage.  
o Til næste møde skal vi have liste klar med hvem der skal have indbydelse. 
o Der er søgt og kommet penge til fx halsedisse, t-shirts mv. Søgt Chr. Hansen og BHJ. Afventer Hebru 

og Stryhns vil give remoulade, ketchup mv hvis vi får brug for det.  
o Jubilæumsskrift er godt på vej. Der skal udvælges/scannes fotos og bearbejdes tekst. Stort arbejde.  
o Tilsagn om 2 x specialøl til jubilæet fra Mjels Bryghus – med klubbens egen etiket! 
o Det tidligere Revyhold er adviseret om at deltage. Lille sanghæfte er klar (Mona sender det til Lotte)    
o Havnefest? Er det aktuelt? Satser på Åbent hus den 1/5-2022, med kajakopvisning mv. Tages op på 

klubsamlingen. 
o Klubsamling: Lotte præsenterer planer for jubilæet – overordnet. Opfordring til medlemmerne at 

byde ind med at hjælpe ifbm jubilæet. 
o Bådnavne: Indkommet ca 10 forslag. Lotte laver opslag + stemmesedler. 1 stemme pr. båd/navn. 
o Næste møde 08.12.2021 kl. 18 – inden julehygge 

 
5.  Orientering vedr. køb af inriggere og nye kajakker 

o Fremlæggelse af budget pt. Vi har søgt kr. 458.000. Indtil nu brugt ca kr. 294.000. Der skal betales et 
par rater mere til bådebyggerne – 1/3 mere til Grejsdalens nu her.  

o 4 åres inrigger mangler sidste gang lak og leveres inden årsskiftet. 
o Navne til inriggerne koster kr. 600-800.  
o Redningsveste var der afsat penge til i budgettet men har også fået tilsagn fra TrygFonden. Lotte har 

rykket mange gange for vestene. Måske vi selv skal købe nogle veste via budgettet? 
o Axel fået 2 messingskilte til at sætte på inriggerne; at bådene er erhvervet via NordeaFonden. 
o Kajakudvalget har afleveret liste med ønske om køb af 6 kajakker + tilbehør = ca. kr. 100.000.  

Elsebeth vil gerne hjælpe med at søge midler. Koordiner med Jubi-udvalget hvilke fonde der søges. 
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6. Klubhuset – fugt i kajakhus, låsesystem, fibernet, bedre udnyttelse af værkstedsfaciliteter 
o Låsesystem: Ingolf har snakket med låsemanden; de mødes først i næste uge.  
o Fugt i klubhus: 2 vinduer mellem kajakskuret og bådhallen er pillet ud pga fugt i kajakskuret. Der skal 

holdes øje med om det giver fugt i bådhallen, råd i træværk mv. Om sommeren dannes der meget 
kondens i kajakskuret – mindre om vinteren. Måske sættes nogle luftriste eller ventilator op? 

o Fibernet: Mail vedr. fibernet; ingen pris endnu. Kunne være ok mht internet i klubben. Vi holder øje 
med evt tilbud.  

o Bedre udnyttelse af værksted + depot: Nu har vi 2 x værksted. Forslag om hul igennem væggen, så 
der er gennemgang og 1 fælles værksted og bedre udnyttelse af plads og man får 1 samlet klub. Telte 
til torvedage, borde og bænke bør have en anden/fast plads. Fjernvarmerør går ca 30 cm over gulvet. 
Skal undersøges hvad det vil koste at fjerne væggen/lave gennemgang. 

o Slæbested: Aage undersøger pris og mulighed for at forbedre slæbestedet. Husk at tjekke mailadr. 
o 58” TV: Lotte har skaffet nyt og stort tv – Lejf sætter det op på lørdag – klar til klubsamlingen.  

 
7. Vinterens program på rokort.dk 

o Husk at slå ture/arrangementer op på rokort.dk så der er godt med aktiviteter på det. 
o Cykelture, Julehygge m/banko, svømning ect. 
o Forslag om se ny udstilling på Sønderborg Slot v/Axel og besøge Sebbe Als og Mjels Bryghus  
o Vedligeholdelse af både om formiddagen 
o Generalforsamling afholdes mandag den 31.01.2022 – spisning kl. 18 – generalforsamling kl. 19 

 
8. Kurser, Førstehjælp, styrmandseksamen, coastal mm 

o Førstehjælp den 2/4-22: Vi har mulighed for 8 pladser. Axel & Ingolf spørger klubbens instruktører i 
første omgang. 

o Forsøge at finde folk der vil på Coastal-instruktørkursus + ergometer-kursus 
 
9. Eventuelt 

o Synnejysk Ronetværksmøde den 08.11.2021: Aage og Jesper deltog. Snak om corona-situation, antal 
medlemmer mv. Datoer for Madpakketure er fastsat. Flensborg opfordrede til at besøge dem + 
bruge deres hytte i Gammel Gaf. Rokort kan desværre ikke opslå ture på tværs af klubberne. 
Facebook-gruppen Synnejysk Ronet kan evt bruges i mangel af bedre.  

o 10-11 kajakroere vil ro vinterroning. Flere har taget teoridelen + redninger.  
o Vinterkajakker skal oprettes på rokort og skrives ind med dem mellem standerstrygning og 

standerhejsning. Giv Helle besked, så opretter hun dem.  
o Liste over bådestatistik lavet af Aage og delet ud. 
o Ind-/udmeldt siden sidst: ingen 
o Generalforsamling: Man kan ikke tage temaer mv op den dag. Man kan komme med forslag til 

vedtægtsændring. Dagsordenen er fast ihht vedtægterne. Kontingentstigning med ca 2 %? Der 
regnes på det til næste møde.  

o Nyhedsmail: Skrive lidt om at budget 2022 er vedtaget, at 1 inrigger er ankommet, at anden inrigger 
vil komme inden årsskiftet, Jubilæet er godt på vej og bestyrelsen har sagt ja til at søge midler til 6 
nye kajakker.  

o SPOT-kursus i Coastal og turroning fra DFfR: et ”åbent” kursusforslag med coastal og langture. Pt ikke 
nærmere defineret eller progamsat. Måske vi kunne lave noget via ronet/naboklubberne.  

 
10. Næste bestyrelsesmøde: 

o Torsdag den 06.01.2022 kl. 18,30 – så vi kan nå at sende indbydelse ud til generalforsamling 
 

Sekretær Mona C. Larsen / 19.11.2021 


