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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 17.08.2022 

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

Mona C. Larsen og Aage Hansen  

Afbud:  Jesper T. Jensen og Anna N. Petersen 

1. Status på sommerens ro-aktiviteter  
o Der kommunikeres via flere kanaler i klubben; fx rokort, hjemmeside, nyhedsmails og messenger. 

Ikke alle er på messenger; vær obs mht planlægning af ture. Spontane tur er ok på messenger.  
o Inrigger: har roet ca. 15.000 km, 10 nye roere, 1 er stoppet, 2 er ikke friroet, flere af de nye ror 

formiddag og/eller kajak. Der mangler roere til aftenroning – der er mange om formiddagen.  
I weekenden + mandag var 5 roere på korttursstyrmandskursus. Axel og Jesper tog teoridelen og 
praktisk prøve blev aflagt mandag morgen + aften.  
Der har været ture til Hotdoghav og madpakketure. Silkeborgturen blev aflyst pga for få deltagere.  
Roudvalg: Der bør tænkes arrangementer mht vedligehold/træne ro-færdigheder mm.   

o Kajak: har roet 7272 km, 17 nye roere, alle minus 3 er B-roere, 3 er A-roere. Der har været ture til 
Gudenåen og Barsø.     

 

2. Status på andre arrangementer 
o Der var planer om fællesture 1. mandag i mdr. med efterfølgende kaffe. De er ikke blevet til noget.  
o Forslag til kajakafd. om at lave en klubaften mere om ugen; en mulighed. Evt. dele i flere hold til 

klubaftner mht turens længde og fart.  
 

3.  Forventninger til indtægter i 2022, inkl. lejeindtægter, kontingent og arrangementer 
o Tour de France: Vi stod et forkert sted; ingen succes. Folk spurgte efter pølser i stedet for kage. 

Overskud på ca. kr. 885,- 

o Torvedagene: En succes, nogle tog 2 tjanser, folk var sene til at tilmelde sig til at hjælpe. Det er lidt 
de samme der hjælper hver gang; nogle melder sig aldrig. Solgte bl.a. 4 anker øl. Omsætning på ca. 
kr. 20.000 – indtægt på ca. kr. 10.000.  

o Er det det værd at stå der? Mange vil gerne støtte GROKK. Måske belønne medlemmer der hjælper.   
o Står vi generelt det rigtige sted; hos FriBikeShop? Bør indtænke nye aktiviteter; ergometerroning, 

hammerslag el.lign. Punkt til næste møde: Budget med ønsker.  
o Skal de tjente penge øremærkes til køb af ting? Fx er teltet er ved at være slidt.  
o Udlejning af både og klubhus: Helle tager indtægt/beløb med til næste møde.  
o Ønske om ny plæneklipper; Helle har en klubben kan få senere på året.   

 

4. Sager vedr. huset, skimmel, dør, lås/alarm, nøgleansvarlig, kran 
o Skimmelsvamp: Ikke sket noget. Plan om at kajakfolk vasker loft ned en weekend og evt male loftet 

samt lægge dampspærre på gulvet.  
o Dør/lås: Døren lukker/låses bedre nu. Pris på 17-18.000,- for ny dør med kodelås er dyrt. Kan man 

sætte en låse/kode på døren? Set i andre roklubber. Skal kunne indeholde 4 cifre i koden og min. 100 
koder. Lotte får Lejf til at undersøge sagen. 

o Nøgleansvarlig: I mandags overtog Jesper nøgler og chips fra J. Bundgaard.  
o Kran: Ny kran indkøbt og monteret – pris kr. 1100.   

 

5.  Sager vedr. materiel, Svigermor, andet? 
o Svigermor faldt ned da den skulle løftes ned med kranen. Båden er kørt til Odder Inriggerværft. Fået 

tilbud på rep. = kr. 9062 incl. Skal have skiftet 1,2 m troldebord, 0,7 m bord, 1,5 m essing, laves en 
revne, et hul og stødlister + lak. Gunnar Glindvad prøver om hans forsikring vil tage det. Vi er ikke 
forsikret i huset. Skriv om ulykken i Nyhedsmail, at man skal være påpasselig ved brug af kranen. 

o Spillet trak wiren over. Kranen er ikke blevet tjekket ordentligt / årligt.      
o Folk skal instrueres i brug af kranen. Man skal min. være 3 personer når kranen bruges; 2 til at holde 

båden i balance/watter for og bag og 1 til at holde vognen + betjene kranen. Aage laver en 
brugsanvisning der hænges op i klubben. Hvis forsikringen ikke tager skaden, skal vi være obs på det. 
Kunne have været en skade til fx kr. 50.000. 
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o Den nye flagstang til klubstanderen er kommet. Beslag mangler, skal bestilles.  
 
6. Status på projekt multirum, herunder fundraising  

o 4 ansøgninger er sendt til bl.a. BHJ Fonden, Danfoss og Velox Fonden. Ikke 
hørt noget endnu. Der er søgt til ældre. Afventer svar.  

o DFfR har sendt mail om at Anna Karina kan komme og vise E-roning + man kan søge udstyr via DFfR.  
o Nogle fonde forlanger en vis egenbetaling.  
o T-shirts / klubtøj: Der var noget gryf mht kommunikation til en leverandør (Chopar) Der arb. videre.     

 
7. Efterårets program inkl. klubsamling  

o Klubtur med overnatning den 16/9: Der skal lidt mere detaljer på opslaget på rokort.dk 
o Klubtur til Tønder / Rudbøl / Højer: Pt er 3 inriggerroere tilmeldt.  
o ”Alle på vandet”: er slået op på rokort.dk  
o Livredderprøven i Humlehøjhallen: Thomas Holmen Chr. har meldt sig; må gerne melde sig 1 mere. 

Der er 3-4 vagter ila vinteren.  
o Klubsamling: Lotte har aftale med en kajakroer der fortæller om ture + Bo fra Sydbank. Husk at bruge 

gavekort fra SuperBrugsen på kr. 500 til mad mv.   
o Ro Danmark rundt i Ocean båd: Mona er i kontakt med de 2 fyre mht til arr. ila vinteren.  

 
8. Planer for bestyrelsens arbejde i vinterhalvåret, generalforsamling, ny sæson 

o Punkter kunne være:  
o Finde flere inriggerroere (til fx aftenroning)  
o Arbejdsbeskrivelser af de enkelte bestyrelsesposter.  
o Lave dokumenter vedr. udlejning af klubhus, både og kran – kan evt lægges på hjemmesiden. 
o Bestyrelsesarbejdsdag 
o Generalforsamling: sidst med 1 vakant, det skal vi gerne undgå. Vi skal være forberedt.  
o Tanker vedr. sæson 2023 

 
9. Tur til Berlin i sommeren 2023?  

o Klubtur for kajak og inrigger. Fx med base i roklub i Grünau – hvor vi lige har haft gæster fra.  
o Kajak- og Ro-udvalg arbejder med sagen.  
o Spørge til Klubsamling om det har interesse. Ellers kunne Slesvig, Lübeck og Friedrichstadt være 

muligheder; fx i pinse el. Kr. Himmelfartsdagene.  
 
10. Eventuelt: 

o Kanindåb: Kajakudvalg påtænker at lave kanindåb; skal være for alle kaniner i september. Efter-
følgende fællesspisning.  

o Fælles julefrokost: Kajakudvalget står for det. 
o Arrangementer: Evt. lave sedler til klubsamling med aktiviteter, hvor folk kan melde sig til at hjælpe.  
o Ringroning: Finn & Jette JK arbejder på det. For både inrigger og kajak, måske den 30/8. Kunne 

kombineres med kanindåb.  
o Hjertestarter: Har været taget med, men patienten var død inden fremkomst. Der er 1 sæt pads 

tilbage. Anna har kontaktet Tryg. Det er ok med kun 1 sæt pads. Er det ”rentabelt” at have 
hjertestarteren? Koster kr. 1500 hvert andet pga køb af pads og vi er forpligtet for at den er ok. Anna 
holder øje med den.  

o Indmeldt / udmeldt: 1 kajakroer er meldt ud. 
o Nyhedsmail:   

o Pr. 1. sep. starter roaftner kl. 18 for alle.     
o Uheld i bådehallen med Svigermor: Skærpet procedure mht brug af kranen. 
o Overvejer klubtur til Berlin i 2023 – nævnes også på klubsamling. 
o Kantvagt: Søger flere emner.  

o Der blev ryddet op i vinters, så køletasker som bruges tíl fx Torvedage er smidt ud. Yvonne har 1 vi 
må få.  
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o Højvande / å: Der har været møde med kommunen vedr. højvandesikring og 
åen. Vej & Park kommer med prisoverslag mht oprensning af åen med en lille 
rendegraver. Aage kontakter kommunen.  

o Der er hul i asfalten ved slæbestedet. Vi skal lige have kontaktet kommunen.  
 
11. Næste møde:  

o Torsdag 29/9: Punkt til mødet: Budget. De 3 udvalg må gerne have drøftet det inden. Huske vi har 
gavekort til Pagajen.dk 

o Mandag 7/11 og tirsdag 20/12.  
                                                                                                                  
 

Sekretær Mona C. Larsen / 20.08.2022 


