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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 14.06.2022 

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

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
o Godkendt. Flere af punkterne fra sidste referat følges op ved dagens bestyrelsesmøde.  
o Fællestur den 25/6 skal slås op -> Axel     

 

2. Status på kontingentindbetalinger 
o I alt 10 aktive medlemmer har ikke betalt (7 x kajak + 3 x inrigger) samt 10 passive mangler at betale. 
o Ingolf tjekker op på hvem der mangler at betale for leje af plads til kajak. 
o Vi er nu ____ aktive og ____ passive medlemmer.  

 

3.  Regnskab vedr. jubilæumsaktiviteter 
o Pengegaver: Totalt fik vi kr. 25.750 heraf kr. 15.000 fra Linak til en kajak. Kr. 6650 var rede penge og 

lidt indtægt for leje af klubhus i beløbet. Beach flag er kommet (kr. 2652,50) og ny flagstang til 
stander skal købes (ca kr. 2500)  

o Sydbank gav kr. 5000 i tilskud til jubilæumsskriftet. Bo inviteres til klubsamling for at holde foredrag. 
o Gavekort fra SuperBrugsen på kr. 500 bruges til indkøb af mad + vin til klubsamling. Øl har vi. 
o Gavekort til Pagajen skal bruges på noget grej. 
o Jubilæumsfest: Indtægt på ca kr. 9500, udgift til musiker, blomster mv = kr. - 2338,44. Flot.  

 

4. Status på Skt. Hans og sidste detaljer 
o Louise mangler MobilePay-nummer til at skrive på prislister. Helle får det oprettet.  
o Plakater til at hænge op i byen er klar og hænges op af morgenroerne.  
o Bål: Jesper står for det. Det var længe om at komme i gang sidste år. Prøver med nogle 

sprittabeletter. Info vedr. brænde til bålet laver Axel et opslag på rokort.dk om at kontakte Jesper.  
o Skal vi have en heks? Har ikke haft en de senere år.  
o Anna køber ind til Skt. Hans. Man mødes kl. 17 til klargøring 
o Kagebagere har meldt sig på rokort.dk 
o Telt sættes op hvis der bliver behov derfor.  
o Chris Preus er båltaler – kl. 20 – får et par flasker vin for at holde tale. En duo spiller og synger.  
o Sange med Midsommervisen ligger i en kasse i bestyrelsesrummet. 
o ALLE hjælper med at rydde op efterfølgende.   

 

5.  Status på Tour de France og de sidste detaljer 
o Der har været afholdt møde. Helle har fået referat derfra.  
o Klubben må stille telt op mellem FriBikeShop og genboen (Henning).  
o Vi sælger kaffe/the, gule kager og øl/vand. Spiritusbevilling er på plads.  
o Fælles prispolitik: 0,4 liter øl = kr. 45 og 0,2 liter sodavand = kr. 20. 
o Andre foreninger mv sælger forskellige ting. 
o Evt sætte TV op i teltet til direkte cykelløb? Spørg Ivan hvordan og hvorledes.  
o Vi skal stå i teltet søndag kl. 9-18. Kan vi evt få strøm vha genboen Henning? 
o Evt sætte teltet op om lørdagen? Helle spørger Torben.    

 
6. Skimmelsvamp i kajakskur  

o Ventilationsanlæg til kr. 1227 er indkøbt af Ingolf. Monteres sammen med J. Marold.  
o Forslag om at vaske loftet ned med Rodalon? Aage tester om det virker.    

 
7. Ny bestilling af klubøj  

o Det ser godt ud med ens tøj – fx ved arrangementer samt der har været forespørgsel på det.  
o TopTryk: Hvid t-shirt med 2 x tryk på 5*10 cm koster kr. 156,25 ved 100 stk.  
o Chopar leverer stykvis direkte til de enkelte medlemmer. Pris undersøges. 
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o Krav til t-shirt: Klubfarve; evt rød + sort og unisex. Evt sweatshirt, robukser og 
jakke.  

o Udvalg med Lotte og Mona. Holder møde tirsdag den 28/6 kl. 19 hos Lotte.  
o Søg penge til klubtøj via Sønderjysk Forsikring + Blitzer Electronic (kr. 7000 via 

Lasse) Evt logo på klubtøj med sponsor.  
 
8. Efterårets aktiviteter  

o På roudvalgsmøde i går blev aktiviteter gennemgået. Coastalkursus I gik godt. Kun 1 tilmeldt 
Coastalkursus II så det slettes.  

o Der er div. ture mm – for inrigger og kajak.  
o Klubsamling m/spisning: Afholdes sep/okt/nov. Forslag til indhold: Bo fra Sydbank, billeder fra 

Norgesturen ved Gerda, foto fra Lone TH, kajaktur om Færøerne med Jesper Tilsted -> Lotte 
undersøger nærmere. Pris kr. 1500 + kr. 1000 til kørsel. Kan være den 10/11 eller den 24/11. Samt 
lidt nyt/info fra bestyrelsen.  

o Torvedage: 5+6/8 – Helle slår op / arr. som vanligt. 
o Standerstrygning: Lørdag den 29/10: Årets sidste rotur for inrigger og kajak kl. 9, frokost med 

sammenskudsgilde kl. 12, standerstrygning kl. 13 med uddeling af div. flidspræmier. Lotte slår op.  
 
9. Nyt fra Udvalgene:   

o Roudvalg: Møde 13/6, opsamling og frironing af de sidste. Instruktion er gået fint. Prøvetur i inrigger 
og kajak til Skt. Hans med evt efterfølgende instruktion. Coastalkursus med deltagere fra Gråsten, 
Aabenraa, Sønderborg og DRG gik fint og fint med samarbejde mellem klubberne. Coastalkursus II 
aflyses pga for få tilmeldte. Korttursstyrmandskursus den 13/8 kl. 9-14. Flemming H, Flemming L, 
Aase M, Jette A, John A, Lejf C og Lotte C inviteres. Gerda og Axel underviser med hjælp af Jesper og 
Aage. Opfordring til at øve manøvrer og kommandoer – blive udfordret lidt. Entring / svømmeprøve: 
Der er blevet opfordret til aflæggelse. Ved entring øves påtagning af ”fast” redningsvest. 
Morgenroerne holder selv justits med at få aflagt prøverne. Mangler liste med hvem der er født i lige 
år – Helle kigger på det.  

o Kajakudvalg: Vedr. 1 medlem som skulle have været opereret; hun skal have genoptræning og 
betaler fuldt kontingent. 8 kajakroere har pt gennemført kurset; mangler de 75 km. Rest undervises 
kommende weekend. 30/6 er der atter inrigger/kajak sjov og teknik på vandet - med efterfølgende 
grillpølser. Kajakudvalget holder møde snarest.  

o Materialeudvalg: Per fra Odder Inriggerværft har været og rep. Island. Har skåret gevind op til 
bundpropper, måske der skal en gummiring på for at sikre at de er tætte. Utætheder i finer er tætnet 
og skævt spændholdt er rettet.  

o Husudvalg: Ventilation skal monteres på kajakskuret. Ventilationskanal på dame-wc er utæt, skal op 
på taget og tætnes. Døren er nu lavet så den bedre kan låses. Ny flagstang til stander skal bestilles og 
flyttes til modsat hjørne. Helle har en hvid bænk vi må få, kan evt stå hvor grillen står.  

 
10. Eventuelt: 

o Møde vedr. Sønderborg Kommunes højvandsprojekt og højvandssikring. Kommunen var forbi og så 
bækken hvor bevoksning trænger til at blive slået. Så foto af hvordan klubben lå før + så slæbested. 
De arbejder på sagen og vi vil blive orienteret. (Måske de kan hjælpe med at få slæbestedet til at 
blive bedre for os?) DFfR kan evt også hjælpe mht slæbestedet.  

o Gråsten Cykelklub / Velo-klub: De får ca. kr. 10.000 i støtte til ældre der cykler. Måske vi også kan få 
tilskud? Axel undersøger.  

o Ergometerrum: Forslag om at inddrage mellemgangen. 
o Broager Sparekasse: Helle har skullet oplyse hvem der er medlemmer af bestyrelsen. Vi har ca. kr. 

15.000 stående der – levn fra gamle dage.  
o Sønderjysk Forsikring: Søge deres pulje mht tilskud til klubtøj. Lotte undersøger.  
o Medlemsstyring: Mail via DGI om et gratis program. Axel undersøger.  

11. Næste møde: Onsdag 17/8, torsdag 29/9, mandag 7/11 og tirsdag 20/12.  
                                                                                                                  
Sekretær Mona C. Larsen / 15.06.2022 


