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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 30.03.2022 

Deltagere:  Axel Johnsen, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Ingolf Hinz, 

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

Afbud: Aage Hansen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
o Godkendt. Mht Tour the France / Hot Spot er der sket en misforståelse fra kommunens side. De 

ønsker ikke at der er boder, hvor der bliver solgt noget. Så ingen foreninger deltager i 
arrangementet. Byens butikker har åben og vil gerne at der sker noget i byen. Helle GS spørger 
Torben / FriBikeShop om hvad der kan og skal ske i den forbindelse.  

 

2. Kort evaluering af jubilæumsaktiviteter 
o Receptionen og festen: Alt spillede. Oprydningen gik godt. Der var mange kager og resten er puttet i 

fryseren og kan fx bruges til Åbenthus.    
o Besøg fra DFfR, DGI, Kulturudvalg, borgmesteren, Stephan Kleinschmidt, TV-Syd og ca. 50% af de 

150-175 gæster var tidl. medlemmer.   
o En super og god dag. Regnskab tages med til næste bestyrelsesmøde. 
o Jubilæumsøl og øl + sodavand står i depotrum. Jubilæumsøl + jubilæumsskrift kan stadig sælges.  
o Modtog mange gaver og penge fra nuværende og tidl. medlemmer. Der er samlet penge ind via fx 

Messenger, men alle er ikke med på messenger. Ture skal på rokort – vi har mange organer til info. 
o Takkeannonce til sponsorer er i Ugeavisen denne uge. Sidst var annonce om jubilæum i avisen; vi får 

den ene annonce gratis.    
 

3.  Fremlæggelse af projektregnskab for projekt ”nye inriggere til GROKK” 
o Vi har fået alle de penge vi har søgt Nordea-fonden. Budget var på kr. 498.277 minus egenbetaling 

(20.000 fra Støtteklubben og 20.000 i egenbetaling, men har brugt ca. 6000,- mindre end budget)  
o Der skal laves et par små justeringer af de nye inriggere. Island er lidt utæt og det ene spændholdt er 

lidt ”skævt”. Grønland skal trædepladerne på toftlisterne måske justeres.  
o Vi ser lige hvordan vi håndterer reklamationerne, når flere har prøvet at ro i dem.   

 

4. Forslag om projekt ”multirum” til ergometerroning  
o Ergometerroning er godt supplement til vinteraktiviteter. 
o Opholdsstuen kunne bruges til multirum med permanent opstilling af ergometer om vinteren. Og 

ryddes væk til arrangementer mv.  
o Axel har lavet overslag over projektet: 4 x ergometer, 2 x kajakergometer, 6 x underlag til ergometer, 

PC, storskærm og lydanlæg, 8 x foldeborde samt maling mv = ca. kr. 134.000 + træningsmåtter og 
elastikker.  

o DFfR har eroning – et godt koncept som er nemt at bruge. Er testet i vinters af Helle og Mona.  
o Kajakergometer; er det den rigtige slags? Ingolf undersøger.  
o Bestyrelsen arbejder videre med ergometer-projektet.   

 

5.  Åbning af gaver og kort. Proces for takkeskrivelser 
o Alle gaver og kuverter blev åbnet. Ca. kr. 6000 i kontanter.  
o Der bør købes noget for pengene som alle i klubben får glæde af. Forslag: Nye beach flag (Mona 

undersøger pris), højere standerpind på terrassen (Jesper undersøger pris) samt bord/bænkesæt. 
(Helle har muligvis et, som nok skal have nye brædder på)  

o Der laves slikposer til klubbens medlemmer ifbm at halsedisser kommer ca 6/4. Mona pakker dem.  
o Axel laver opslag på rokort med tak + sendes ud i nyhedsmail incl. foto af gaver. 
o Helle lavede gaveliste + alle kortene samles i et ringbind med andre ting ifbm 100 års jubilæet.    

 
6. Godkendelse af ny indmeldelsesblanket  

o Blanketten skal lige tilpasses / ændres lidt. Vi har ikke flere, så skal kopieres snarest muligt.   
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7. Orientering introaften, Åbenthus og instruktion, fællesture  
o Bestyrelsen og Kajakudvalget har haft møde og planlagt fællesture. De er 

lagt på rokort.dk 
o Introduktionsaften 26/4 laves en introaften for alle interesserede / 

kommende medlemmer – uden tur på vandet. Tilmelding via mail/sms. 
Opslag er lagt på Facebook.  

o Åbenthus 1/5 + 5/5: Louise koordinerer markedsføring, skilte, flyers mv.   
o Instruktionsplan for inrigger er lavet af Axel – instruktørerne skal kontaktes.  
o Rochef + Kajakchef tager imod de nye til Åbenthus 
o Fællesture: Er slået op. Husk gode beskrivelser af turene + om det er for inrigger/kajak/fælles.  

 
8. Kort nyt fra roudvalg, kajakudvalg og materieludvalg  

o Roudvalg: Har afholdt møde – vil gerne være flere i udvalget. Planlagde instruktion + diverse ture. 
o Coastal: Har afholdt møde med DRG + Jacob Jespersen – nyt medlem og træner. Der er programsat  

2 x coastal-dage i maj + juni. DRG har en 2’er coastal + en 3’er gig + følgebåd.   
o Kajakudvalg: Har været til Netværksmøde Syd, hvor der var lidt orientering. 
o Roaftner: Bestyrelsen ønsker faste tilbud på faste tidspunkter. Det er det der kommunikeres ud.  

I april og oktober kan rotider være fleksible, så hold øje med rokort. 
o Materieludvalg: Commodores agterrum er meget utæt – båden er taget ud af drift. Det skal 

undersøges hvordan den kan gøres tæt.  
o Førstehjælp 2/4 kl. 9-17: Der er 9 ledige pladser til DFfR’s førstehjælpskursus. Det sættes på rokort 

og instruktører og medlemmer får opfordring via sms + sendes ud på nyhedsmail. Man skal selv have 
madpakke med.  

 

9. Temaet til kommende bestyrelsesmøder 
o Hvordan bestyrelsen + udvalg arbejder, arbejdsopgaver mv.  
o Kommunikation: Fx Messenger skal tilbydes alle. Tilbud for alle skal på rokort.dk 

 
10. Eventuelt 

o Sct. Hans: Mht taler, så kontakter Axel Bertel Haarder og Ellen Trane Nørby 
o Svømmeprøve: Har alle aflagt svømmeprøve inden første tur på vandet? Opfordring sendes ud på 

Nyhedsmail. Liste til afkrydsning hænger på opslagstavlen ved omklædningsrummene. 
o Rengøringsplan: Anna og Yvonne laver ny plan. Obs at hold ikke kun består af nye medlemmer.  
o Nyhedsmail: Reklamerer for coastal-dage + førstehjælp. 
o Slæbested: I mandags var der lavvandet og udfordringer med at 4-åres-vognen kurrede ned over 

betonrampen og ind under broen, som faktisk er 1 fag for kort i sådan en situation. Den var også glat, 
så pga hurtig indsats fra en anden roer undgik 1 roer at falde og slå sig. Der er afsat penge til fx 
”gummiklodser” til at sætte mellem brofagene. Nuværende løsning med ”lap” hen over snubler folk 
i. Gummiklodserne vil også gøre broen mere stabil. Udvalg bør arbejde med at forbedre forholdene 
inden der sker flere faldulykker og at vognene ikke kører ud over betonrampen.    

 
11. Næste møde:   

o Mandag 9/5, tirsdag 14/6, onsdag 17/8, torsdag 29/9, mandag 7/11 og tirsdag 20/12.  
 

Sekretær Mona C. Larsen / 31.03.2022 


