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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 29.09.2022 

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

Mona C. Larsen, Aage Hansen og Jesper T. Jensen  

Afbud:  Anna N. Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
o Godkendt     

 
2. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde 

o Skimmelsvamp: Den 15/10 skal der bruges 8-10 mand til at tage kajakker ud og afvaske loftet med 
Protox. Måske loftspladerne var fugtige da de blev monteret.  

o Pkt. 8: Plan for bestyrelsens arbejde, fx ifbm udlejning. Kunne godt være mere systematisk.  
 
3.  Planlægning af efterårets og vinterens program og fordeling af opgaver 

o 2/10: Fællestur til Tønder / Vidåen: Pga grøde/siv kan vi ikke ro der. Turen flyttes til Høruphav.  
o 7/10: Alle mand på vandet: Vi bestiller pizza inden vi går på vandet. Drikkevarer er bl.a. flaskegaver 

fra jubilæum. Lotte reklamerer for det på rokort.dk 
o 15/10: Skimmelsvamp: Loftet vaskes i kajakskuret. Ingolf har lavet opslag er på rokort.dk   
o 25/10: Svømning i Humlehøjhallen starter – kl. 20-21 – snak gerne samme mht samkørsel 
o 29/10: Årets sidste rotur for alle 
o 29/10: Standerstrygningsfrokost med sammenskudsgilde 
o 29/10: Standerstrygning med uddeling af årets udfordring, månedens roer, diplomer + klubsang. 
o Helle sender fil med diplom til Mona, som tæller div. udfordringer op og sender resultat til Axel. 
o Helle skaffer 6-7 gaver; ellers bruges vingaver fra jubilæet.  
o Xx/xx: Optagning af broen vha lastbil med kran + gaffeltruck 
o Xx/10: Infodag ifbm vinterroning i kajak, evt m/aflægning af prøve v/Kajakudvalget 
o 9/11: Klubsamling: Kr. 75,- pr/pers. for spisning – Axel finder på noget mad. Husk vi har kr. 500 i 

gavekort fra SuperBrugsen.  
o 14/11: Kajakaften: Med snak om mulige emner til klubinstruktør, rovagter mm 
o 26/11: Julefrokost m/påhæng v/Jette JK og Elsebeth – plads til ca. 40 pers.  
o 8/12: Julebanko med gløgg og æbleskiver v/Helle 
o 15/12: Bestyrelsesmøde og udvalgsmøde, for at samle alle og sige tak for i år  
o Xx/xx: Kort & Kompas x 2 v/ J. Bundgaard 
o 8/1-23: Nytårskur v/Helle 
o Xx/01-23: Besøg af Yantu2 – Danmark Rundt roerne v/ Mona 
o 26/2-23: Besøg ved Nydambåden m/kaffe v/ Jesper 
o 1/3-23: Generalforsamling v/Axel 
o Xx/xx: Bro isætning 
o 25/3-23: Standerhejsning  
o Søndagscykelture i løbet af vinteren v/Axel 
o Forår 2023: Infoaften som sidste år for inrigger og kajak 
o Sen forår 2023: Korttursstyrmandskursus – der er flere der viser interesse for coastal-roning 
o Forslag: Besøge Biogasanlæg i Kværs el. Glansager v/Axel, Kanindåb 2023, BHJ, Mjels Bryghus, 

vinsmagning i Egernsund i gl. bagerbutik 
o De ansvarlige slår selv op på rokort.dk – husk opslag for 2023 forsvinder automatisk ved årsskiftet.  

 
3,5. Budget – punkt fra sidste bestyrelsesmøde 

o Fordør/alarm/lås: Lejf har undersøgt det og der skal strøm til?! Ønske om dør med kodelås med ca 
100 koder, glasrude med matteret glas – gerne rund. Ingolf undersøgere videre – sidste tilbud lød på 
ca. 17/20.000 kr. Sæt i gang – giv besked hvis det bliver betydeligt dyrere. 

o Forslag om nye, kortere og lettere årer til Svigermor. (har målt dem kontra Island. Svigermors er 18 
cm længere og Alnors gamle årer er lig med Svigermors. Grønlands årer er 10-15 cm kortere) 
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o Kajakudvalg: Ønske om træktov til kr. 649,- Husk vi har gavekort til 
Pagajen.dk på kr. 500. Samt kølstribe til klubkajakker – stor rulle.  

o Bro op/i: Større udgifter pga lastbil til at tage broen op/i – og mere sikkert.  
o Trappeopgang: Ny belægning – skal undersøges hvad der er under tæppet.  
o Telt til torvedagene mv.: Det skal snart skiftes – pris?  
o Klodser mellem brofagene: Er bevilliget tidligere – Aage bestiller  
o Torvedagene gav ca. kr. 10.000, Tour de France gav ca. kr. 700 og Sct. Hans ca. kr. 12.000,- 
o Bådudlejning gav kr. 7320 og udlejning af klubhus gav kr. 5700. 
o Kurser: Budget var på kr. 6000, ikke brugt noget i år. Se på at få flere instruktører til inrigger og kajak.  
o DFfR-Pulje: Man kan max søge kr. 100.000 vedr. fx kultur, naboer, natur, fremtidens foreningsliv -> 

motionsrum – deadline 28/11-22. 
o Multirum: BHJ-fonden giver 50.000, Danfoss = 25.000 og Velox = 20.000. Afventer svar fra Sydbank.    
o Der vil være flere udgifter til fx varme og energi. Strøm er pt. Dobbelt så dyr som sidste år.  
o Reparation af Svigermor på knap kr. 10.000 blev betalt af klubben. 
o Helle laver udkast til budget til næste bestyrelsesmøde. 

 
4. Nyt fra udvalgene - hus, materiel, inrigger, kajak 

o Husudvalg: Mail fra Sønderborg Kommune vedr. stormflod den 12/10. Lotte deltager. Der er hul i 
asfalten ved slæbestedet. Kommunen skal kontaktes. Morgenroere sender foto af hul til Lotte. Lejf 
har fixet plæneklipperen – ellers har Helle en. Grøften er blevet renset op og mange læs er kørt væk. 

o Materiel: Vintervedligeholdelse af både og årer mv. Både kan opbevares et andet sted i år. Forslag 
om evt at slibe og lakere Svigermor om aftenen. Vedr. scullere og Sydbank så beholder vi Pilen, Oline 
og Neptun. Speedy, Kvik og Alf afhændes – Mona forsøger at sælge dem. Mht brug af kranen, så har 
Aage lavet en brugsanvisning og hægt den op + sendes ud i Nyhedsmail.  

o Roudvalg: Har ikke haft møde, laver nyt korttursstyrmandskursus i foråret, planlægger Berlin-tur og 
ringroning kan blive en tradition.  

o Kajakudvalg: Skimmelsvampnedvaskning 15/10, julefrokost mm. Nyt emne til bestyrelsen?  
o Fællesture: Planlagte fællesture er faldet i vandet. Inriggerroere melder sig typisk ikke til 

overnatningsture. Vi kan opfordre til at hilse på hinanden og vi er 1 klub.     
 
5.  Status på projekt multirum (ergometerroning) 

o Multirummet er for alle. Budget: 2 x kajakergometer, 4 x ergometer, borde, underlag, måtter, 
ophæng, pc, wifi mm.  

o Fonde har givet kr. 95.000 – mangler svar fra Sydbank.  
o Evt sætte noget i gang nu her – fx starte med 1 kajakergometer, 3 ergometer foldeborde mm.   

 
6. Eventuelt 

o Bitzer Electronics vil give kr. 7000,- til klub-t-shirts. Skal afvikles i 2022. Lotte undersøger mulige lev.; 
røde t-shirts med klubstander på bryst og ryg. Mona sender tidl. tilbud fra SydDesign til Lotte.  

o Kommende generalforsamling: Formand (Axel), Næstformand (Lotte), Kajakchef (Ingolf) er på valg +  
vakant som ikke blev valgt/fundet sidst. Ingolf undersøger om der er nogle kajakroere der vil med i 
bestyrelsen ved næste kajakudvalgsmøde. Mht suppleant, så er Jesper villig til at trække sig.      

 
o Nyhedsmail:   

o Multirum: fonde har givet kr. 95.000,- 
o Fået kr. 7000 til klub-t-shirts.  
o Bestyrelsen har bevilliget penge til ny dør/lås – pga medlemmer har tjent penge ind ved div. 

arrangementer. 
o Svømning i Humlehøjhallen + diverse aktiviteter  

 
7. Næste møde:  

o Mandag 7/11 og tirsdag 15/12.                                                                                                                   
 

Sekretær Mona C. Larsen / 30.09.2022 


