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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 11.05.2022 

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. Vedr. Projekt ”Multirum” til ergometer sendes der ansøgninger ud til fonde snarest 

muligt. Kajakergometer fra Dansprint til kr. 25.875,- er ok med 1 stk.    
 

2. Status på instruktion og nytegning af medlemmer 
o 23 nye medlemmer er indmeldt. 5 til inrigger, 11 til kajak og 7 til inrigger & kajak.  
o Flere af de nye vil gerne ro formiddag og der instrueres nu også om formiddagen.  
o Fællestur 16/5 ændres til kaffe-efter-rotur, da en håndfuld inriggerroere friroes på mandag.  
o God ide fremadrettet at lave landgang fælles for alle nye inriggerroere, så man kan hjælpe hinanden. 
o På klubaftner mødes vi foran klubben inden roturen og går i opholdsrummet efter rotur. 
o Helle rykker medlemmer for manglende kontingentbetaling.  
o Punkt til næste møde: Hvor mange af de nye har betalt fuldt kontingent? 
o 18 nye til kajak er delt i 2 hold de kommende uger. 
o Husk at skrive på svømmelisten ved aflagt svømmeprøve. Helle laver svømmeliste med de nye.  

 

3.  Drøftelse af prispolitik jfr. beslutning på generalforsamlingen 
o Forslag om nedsættelse af kontingent / klippekort blev nedstemt ved generalforsamlingen. 

Bestyrelsen lovede at kigge på muligheder for ændring af kontingent, da nogle mener det er for dyrt, 
har man egen kajak får man ikke nok for pengene, man har i en periode ikke tid mm. 

o Kontingent = kr. 112,- pr. mdr, man får adgang til kajakvogne, bad, klublokaler, der er udgifter til drift 
af klubhus, bro, optagning og isætning af bro mm. Vi har en klub og ikke et kajakhotel.  

o Forslag om kajakhotel: Ingen rettigheder, stemmeret og rokort.dk. Kun adgang til plads til kajak for fx 
kr. 600 pr. år. Det kan på sigt give pladsproblemer.  

o Betales fuldt kontingent og bruger man ikke sin kajak, kan man forvente at blive bedt om at tage sin 
kajak hjem hvis der er pladsproblemer.  

o Pris for at have sin kajak liggende blev indført pga optagelse af lån hos Kommunen. Før kostede det 
kr. 250,- nu koster det kr. 150,- at have sin kajak liggende.  

o Ægtefællerabat: Før i tiden var der flere der gjorde brug af det end nu. 
o Pensionistrabat: Kontingent er ikke højt, så ikke umiddelbart nogen regulering her.  
o Ved økonomiske udfordringer kan der laves aftaler om afdragsordning.  
o Nogle medlemmer betaler fuldt kontingent uden at bruge klubben. Flere af de nye til introaften 

syntes kontingentet var billigt.  
o Flere modeller for ændring af kontingent blev drøftet men bestyrelsen har ikke forslag til ændring.  
o Aktivt betalende medlem, der vil gå til passiv i en periode, spørger om kajakken skal tages hjem eller 

kan blive liggende i klubben. Vi afventer udfald af operationen og tager den derfra. Medlem vil gerne 
prøve at ro inrigger, men kan lige prøve et roergometer først.    

 

4. Skt. Hans og Tour de France 
o Skt. Hans: Louise er tovholder og Anna hjælper. Bertel Haarder har takket nej; måske næste år. Efter 

rundspørge har Chris Preuss sagt ja. Nikolaj Johnsen og veninde spiller og synger. De tager musikgrej 
med og blevet lovet kr. 500 pr. person.  

o Spiritusbevilling er næsten på plads + husk 3/7 og Torvedage. 
o Jesper sørger for noget brænde til bålet. 
o Husk vi har 5 kasser øl fra SuperBrugsen – fra jubilæet.  
o Tour de France: Ifgl. aftale med FriBikeShop står vi der ikke fr/lø/sø men kun søndag 3/7. 
o Vi kan fx sælge kaffe & kage (gerne muffins), vin og øl. Flere andre sælger pølser. 
o Vi kan fx tage en tv-skærm med og vise cykelløbet i teltet.  
o HGS laver opslag på rokort.dk med antal der skal bruges, op- og nedtagning af telt, bage kage ect.   
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5.  Gennemgang og evt. justering af forårets program 
o Fællestur mandag den 16/5 ændres pga instruktion/frironing af inrigger.  
o Fællestur søndag den 19/6 ændres til 25/6. Alle kan være med. 
o Kom i gang med coastal: Ikke mange tilmeldt. DRG kommer også.  
o Der er mange aktiviteter på rokort.dk lige nu. De nye medlemmer vil gerne tilmelde sig klubaftner, så 

slå gerne op for et par uger forud.  
o Entringsprøve: Er obligatorisk og skal aflægges hvert andet år. I år for dem født i lige år. Se rokort.dk.    

 
6. Ny ansvarlig for udlejning af både og hus  

o Der er livlig gang i udlejning af både og klubhus. Der er megen korrespondensen i den forbindelse. 
o Ny ansvarlig? Ikke nødvendigvis 1 fra bestyrelsen. Udlejning af klubhus + både bør ligge hos 1 person 

og gerne inriggerroer og pensionist. Axel prikker nogle medlemmer.  
o Udlejning og regler derfor kunne ligge som link på hjemmesiden.  
o Kollund Roklub vil gerne have adgang til GROKK ved fx dagsture. Til gengæld kan vi få nøgle til deres 

klubhus. Mona aftaler nærmere med KR.  
o Mange nye vil gerne have klubnøgle. Depositum er kr. 100,-. Jesper kontakter J. Bundgaard mht 

nøgler og alarmbrik og står for udlevering fremover. Mona laver en formular i den forbindelse.   
 
7. Skimmel i kajakskuret  

o Der er skimmelsvamp i kajakskuret - på loft og kajakker. Det nedbryder ikke træet men kan bredde 
sig og et problem hvis klubhuset angribes. Det skal stoppes. Undergrunden er fugtig og 
luftfugtigheden er høj i skuret.  

o Ventilering med solceller koster kr. 800,- Den suger luft ud af kajakskuret.  
o Ingolf undersøger hvor den kan monteres – hurtigst muligt.   

 
8. Eventuelt  

o De gamle kaffemaskiner står i depotet, kan de gives til Genbrug? Ja – Anna ordner det. 
o Forespørgsel fra Kaj Nielsen vedr. Æblefestival: Om GROKK kan stille med 10 personer til opsætning 

af telt på havnen og nedtagning om mandagen. Vi takker nej da vi ikke mener vi kan stille med folk. 
o Pengegave fra Jubilæet - kr. 6650: Ny flagstang til stander koster kr. 2600,- Evt flytte den til andet 

hjørne af terrassen. Jesper sætter i gang. Beach Flag: Nuværende model kan ikke skaffes. TopTryk har 
sendt forslag til 2 nye til kr. 2700,- Mona sætter i gang. Bænksæt: Helle har et sæt stående, skal have 
nyt træværk. Jesper kigger på det. Så er pengene fra jubilæet brugt og alle fået glæde af dem.  

o Kajakudvalg: Elsebeth og Lasse er nu i kajakudvalget – de nu er 6 personer.  
o Outriggere: Sønderborg Roklub lånte GROKKs dobbeltsculler for et par år siden og vil gerne 

låne/leje/købe (Neptun) og sculler (Oline og Speedy). Vi afventer om nyt medlem vil gøre brug af 
dem. Evt salg af dem vil kunne måske give penge til en ny fordør.  

o MobilePay: Har klubben et fast MobilePay-nummer? Ved fx udlejning af både og hus vil det være 
nemt at betale på den måde. Helle undersøger om det kan kobles på en mobiltelefon og oprettes. 

o Halsedisser: Vi fik ekstra halsedisser ifbm jubilæet. Nye medlemmer får 1 og resten sælges til kr. 35,- 
o Hjemmesiden + dør/porte: Opdatering af hjemmeside + plakat på dør/porte at ”nåde du ikke at 

komme til åbenthus, kontakt da xxx”. Axel giver Louise besked.  
o Liste med bestyrelsen: Lotte laver opslag med foto af bestyrelsen 
o Rovagt torsdag den 19/5 – Mona er måske forhindret – Axel tager den. 
o Langtursbevilling: Skal laves og underskrives af bestyrelsen + roer inden rotur uden for dagligt 

farvand. Bestyrelsen godkendte at Mona Larsen får en langtursbevilling der gælder 1 år / 2022.  
o Nyhedsmail: ”Kom i gang med Coastal-roning” – de røde lyn og en god træner, Tour de France – se 

rokort.dk. Axel skriver desuden et par linjer der kan sættes i nyhedsmailen.  
 
9. Næste møde:   

o Hvor mange af de nye har betalt fuldt kontingent? 
o Regnskab vedr. 100 års jubilæet 
o Tirsdag 14/6, onsdag 17/8, torsdag 29/9, mandag 7/11 og tirsdag 20/12.  

                                                                                                                 Sekretær Mona C. Larsen / 12.05.2022 


