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Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 12.01.2023 

Deltagere:  Axel Johnsen, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Anna N. Petersen, 

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

Afbud:  Ingolf Hinz 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
o Godkendt     

 
1A Meddelelser 

o Gråsten Forum inviterer foreninger, virksomheder og borgere i Gråsten-området til Nytårskur 
onsdag den 18.01.2023 kl. 19,00 i BHJ-salen / Ahlmannsparken. Man vil hylde foreningsarbejde og 
kigge tilbage på aktiviteter og tiltag i 2022. Og bl.a. høre om Alnor Strandpark og Kultur i Gråsten. 
Gråsten Forum er vært ved et glas champagne. 

o Hør om stormflodsbeskyttelse i Gråsten og Egernsund: Stormflodscafe torsdag den 19.01.2023 kl. 
14-18 i Ahlmannsparken. Der drøftes problemer og løsninger på stormflodsbeskyttelse. Man kan en 
udstilling om stormflodsrisiko, løsningsforslag mm. Ingen tilmelding og der er kaffe på kanden. Samt 
informationsmøde onsdag den 01.02.2023 kl. 18-19.30, med fremlæggelse af mulige stormflods-
beskyttelse, fordele, ulemper mm. Tilmeld dig på www.sonderborg.dk/ temaer/borgermoeder  

 
2. Sidste forberedelser af generalforsamlingen   

o Kort gennemgang af regnskabet. Skal revideres af revisorerne.  
o Jubilæet står med kr. -5982,39 - der var budgetteret med kr. -10.000.  
o El-udgifter er steget meget; bør kigge på hvor der bruges el/hvordan vi kan spare. El-pærer bliver 

udskiftet med sparepærer hen ad vejen.  
o Nye t-shirts udleveres snar. De fejlleverede (bomuld i stedet for svedtransport. stof) sælges til kr. 50,-  
o Internet har vi både wifi og Oister nu. Skal have opsagt den ene og fundet ud af hvordan pc i både-

hallen kan kobles på det i opholdsstuen. Axel spørger Ivan. 
o Der har været underskud i regnskabet de sidste par år. Kontingentet er ikke steget et par år.   
o Lejf Christensen har sagt ja til at være dirigent til GF.  
o Lillian, Elsebeth og Randi vil muligvis stille op til GF. Vi har bl.a. en ubesat post fra sidst. 
o Anna, Jesper og Lotte sørger for mad til fællesspisning. 
o Nogle bør komme lidt før for at rigge opholdsstuen om mht ergometer / borde og stole.  
o Bestyrelsen har ikke forslag til ændring af kontingent. 
o Kegleklubben Alle 9 kommer dagen efter GF, så ergometerroning er droppet den dag. Så Alle 9 ikke 

skal rigge om for at være i opholdsstuen.  
 
3.  Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. energiforbedring 

o Forslag om at nedsætte et udvalg ifbm GF som kan kigge på energiforbedringer i klubben. Der kan 
søges puljer/penge til forbedringer. Fx nyt tag, vinduer og radiatorer.   

 
4.  Lancering af ergometerroning som led i hvervning af nye medlemmer 

o DFfR har sendt materiale ud mht til at hverve nye medlemmer om vinteren. De kan fx ro ergometer 
og så forhåbentligt melde sig ind og efterfølgende tage instruktion og gå på vandet.  

o Fx Ribe Roklub har 8 ergometer og man kan for kr. 300 ro eroning.dk frem til standerhejsning.   
o Mona + Axel vil gerne prøve at få det op og stå. Kan måske give flere og yngre medlemmer.  

 
5.  Bordet rundt 

o Koder til dørlås: Ingolf sender mail ud til de medlemmer der ikke allerede har en kode til dørlås. 
Bliver den samme som til kajakskuret. De gamle nøgler kan afleveres til Helle/kasserer og få kr. 50,- 
retur mht depositum. 

o Hus- og Materialeudvalg: Vedligehold af både kører planmæssigt. Svigermor er ved at blive plet-
lakeret. Næste båd er Commodore. Ønske om længere årer til Grønland og kortere til Æ Trap. Muffer 
på Svigermors årer skal tjekkes om de sidder rigtigt.  



 
 

2 
 

 
6.  Eventuelt 

o Gavekort til Pagajen.dk vedr. jubilæet: Er det blevet brugt – til slæbetov? 
Helle spørger Ingolf.  

o Ølsmagning den 15.02.2023 hos Brewparts i Vemmingbund. Pris kr. 299. 
o Besøg hos Nydambåden den 26.02.2023 – Jesper slår det op på rokort.dk 
o Besøg hos Petersen Tegl? Helle GS undersøger 
o Svømmeprøve: Opfordre til at aflægge svømmeprøve 
o Udmeldelser: 4 kajakroere har meldt sig ud i dec/januar.  
o Gasgrill: Ønske om en gasgrill til fx ”Grill efter roning”. Lotte undersøger om de har 1 de vil af med.  
o Sønderjysk Ronet: Møde i Haderslev Roklub den 01.03.2023. Dagsorden: Orientering fra møder med 

DFfR, efterårsmøde omkring rekruttering af nye medlemmer, bordet rundt, årets madpakketure. 
GROKK er vært ved 1 af madpakketurene i år. Vi vil tage op mht tilmeldingsprocedure; først til mølle 
er ikke optimalt. Axel og Mona deltager, flere er velkomne.   

 
Næste møde:  

o HUSK at sende beretninger fra generalforsamlingen til sekretæren, så det kan sættes ind i referatet 
fra generalforsamlingen 

o HUSK at referat fra generalforsamlingen skal underskrives af bestyrelsen og sendes til Sønderborg 
Kommune 

o Planlægning af kommende aktiviteter + husk at ansvarlig for aktiviteter slår selv arr. op på rokort.dk 
o Introaften for inrigger og kajak før åbenthus: Fastsættelse af dato (var 26/4-22 sidst) 
o Fastsættelse af pris for kajakopbevaring. Var tidligere kr. 250 og i 2022 var beløbet kr. 150. 
o Rengøringsplan for hele 2023? Der er mere aktivitet i klubben om vinteren nu. Evt medbringe egen 

træningsmåtte, håndklæde og indesko?  
o Procedure for indkomne forslag og fuldmagter til generalforsamlingen bør tages op og vedtægter 

ændres.  
 
Kommende aktiviteter:  

o 1/2-2023: Generalforsamling v/Axel 
o 15/2-23: Ølsmagning hos Brewparts, Vemmingbund v/Mona 
o 26/2-23: Besøg ved Nydambåden m/kaffe v/ Jesper  
o 20/3-2023: Bro isætning 
o 25/3-2023: Standerhejsning  
o 7/5-2023: Åbent hus 
o 11/5-2023: Åbent hus 
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 De ansvarlige slår selv aktiviteter op på rokort.dk                                                                                                                    

 
Sekretær Mona C. Larsen / 14.01.2023 


