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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 02.03.2022 

Deltagere:  Axel Johnsen, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Aage Hansen,  

Mona C. Larsen, Anna N. Petersen og Jesper T. Jensen 

Afbud: Ingolf Hinz  

1. Orientering om jubilæumsaktiviteter 
o Møde afholdt 22.02.2022. Måtte sande at der ikke var penge til t-shirts og halsedisser.  
o Fredag før jubilæum laves så meget som muligt. 
o Inriggertrailer med coastal og borde/bænke hentes den 13/3. 
o Afhængigt af vejret, sættes teltet op fredag eller lørdag.  
o Og afhængigt af vejret, om der kommer både på vandet ifbm jubilæet – der skal også være folk til at 

rydde op efter receptionen.  
o Program: Velkomst ved Lotte kl. 13, diverse taler, borgmester døber båd ect.  
o Splitflaget skal op inden og standeren skal op under selve standerhejsningen. 
o Lotte sætter reminder på rokort mht opgaver om lørdagen.   
o Der skal sælges jubilæumsøl + jubilæumsskrift (300 stk) til kr. 50,- 
o 3 Aabenraa Ro- og Kajakklub-hjælpere kommer kl. 12-16 – der skal straks sættes kaffe over.   
o Fest: Afholdes på Ankers med buffet. Pris for spisning kr. 100. Drikkevarer af egen lomme. Musiker til 

kr. 6000 skal bestilles af Helle. Tale med velkommen og tak til folk mv.  
o Evt underholdning kunne være små sedler med ”Din bedste rooplevelse ect” under tallerknerne – AJ 

& MCL laver sedlerne. 
o Rengøring: Yvonne slår op på rokort mht rengøring 
o Inriggerne: Budget: Helle mailer budget rundt til bestyrelsen.  
o Parkering: Sætte skilte op mht P-Plads + delvist afspærring ved klubben.  
o Broager Sparekasse er søgt mht t-shirts og halsedisser - afventer svar 
o Annonce i avisen med tak for støtte til vore sponsorer. Helle sender liste til Louise.  
o Flyers mht Åbenthus i maj laves af Louise, så de kan uddeles til jubilæet 

 

2. Hot Spot Tour the France den 03.07.2022  
o Ifbm Tour the France får foreninger mv mulighed for at stille med en bod ved pladsen på Slotsgade.  
o Den 14/3 kl. 14 er der møde i Ahlmannsparken ved Gråsten Forum. Jesper og evt Anna deltager.  
o Der kunne fx sælges kaffe/te og gule kager. Forventer 4500 deltagere. 
o Er der kapacitet til dette arrangement i klubben? Vi melder tilbage at vi forventer at deltage.  

 

3.  Indmeldingsblanket  
o Mail fra Ingolf mht revidering af indmeldingsblanket. Stillingsbetegnelse og ”boxene” fjernes.  
o Blanketten skal bruges til både kajak og inrigger.  
o Mht svømning skal der står antal meter for alle bådtyper. Axel korrigerer blanketten.  
o Ingolf har sendt 5 indmeldinger af kajakroere til Helle. 
o I mailen var der datoer for kajakkernes instruktionsforløb. De skrives på næste nyhedsmail.  

 

4. Indmeldte / Udmeldte  
o 5 har meldt sig ind og 2 har meldt sig ud. Vi her 70 aktive medlemmer.  

 

5.  Kommende sæson / sommerplan 
o Åbenthus søndag den 1/5 og torsdag den 5/5 
o Flyer / folder har vi ikke så mange af mere. Lotte vil prøve at kopiere nogle.  
o Flere roklubber reklamerer allerede for åbenthus og instruktion.  
o Roudvalgsmøde afholdes i marts – Axel indkalder.   

 

6. Næste møde 
o Onsdag den 30.03.2022 kl. 18,30 
o Punkt: Bl.a. bestyrelsens opgavefordeling og arbejdsform. 

Sekretær Mona C. Larsen / 03.03.2022 


