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Referat fra bestyrelses- og udvalgsmøde, torsdag den 16.12.2022 

Deltagere:  Axel Johnsen, Lotte Christensen, Ingolf Hinz, Anna N. Petersen, 

Mona C. Larsen, Aage Hansen, Jesper T. Jensen, Lasse Nielsen, Johnni 

Bundgaard og Johnny Marold  

Afbud:  Helle G. Skriver 

1. Godkendelse af dagsorden 
o Godkendt     

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

o Nogle af punkterne fra sidste møde blev gennemgået på mødet – se de efterfølgende punkter.   
o Formål med dette kombinerede bestyrelses- og udvalgsmøde var, at der er få til at trække læsset i 

klubben og for at takke folk og sige tak for en god sæson 2022.  
 
3.  Gennemgang af budget 2023 

o Budget skal ikke godkendes, men fremlægges til generalforsamlingen. Nyt og revideret budget blev 
gennemgået. Der budgetteres med et underskud på kr. 10.500 og ingen kontingentstigning i 2023 

o Der er søgt fonde for snart 1 mio kroner; til bl.a. kajakskur, inriggere og udstyr dertil, kajakker, 4 
ergometer og 1 kajakergometer og nye møbler i opholdsstuen. 

o De gamle møbler, 2 gamle scullere og 2 gamle ergometer er solgt = ca. kr. 13.000 i alt.  
o Vi kan knap tilkomme tilskud fra Sønderborg Kommune mht unge medlemmer; må undersøge om vi 

kan få tilskud mht ældre medlemmer.  
o Torvedagene og Sct. Hans var en succes. Klubben tjente knap kr. 24.000 som går til en ny hoveddør 
o Jubilæumsfesten står til kr. -6557,39 i regnskabet for 2022; savner et regnskab på selve jubilæet  
o Lokaleomkostninger, så som el, vand og varme er forhøjet i budgettet 
o Vedligehold er forhøjet bl.a. pga ny hoveddør og rep. af tagrende 
o Kranerne / hejseværk: Den ene blev udskiftet i sommers. De skal efterses årligt, men hvornår bør de 

udskiftes? Spørg leverandør eller læs brugsanvisning derom, så vi kan undgå uheld igen.  
 
4.  Bordet rundt – status på arbejdet i udvalgene 

o Inriggerudvalg: Fin sæson, hvor der blev roet meget. Fået nye medlemmer hvoraf flere er 
konventeret til formiddagsroere. Vi mangler aften- og weekend-roere. 6 roere blev korttursstyr-
mænd. Der mangler instruktører. Forsøg på at lave fællesture med inrigger og kajak kniber med 
tilmeldinger. ”Alle mand på vandet” og ” Ringroning” var succes og gentages. Forslag om klubtur til 
Tolo i Grækenland. Der er inriggere og kajakker til rådighed. Man skal melde sig ind i Tolo Roklub og 
kan bo på hotel. Pris for 1 uge er ca. kr. 5000. Kr. Himmelfartsdagene er der planlagt en klubtur til 
Berlin. Forhåndstilmelding kommer på rokort.dk snarest. Multirum med 4 nye ergometer, 1 
kajakergometer, 7 klapborde og 25 stole og ”Eroning” er taget godt imod af medlemmerne. DFfR har 
sendt mail mht kampagne og ergometerroning. Måske det også kan bruges til at skaffe flere 
medlemmer på vandet.  

o Kajakudvalg: Har lavet et turudvalg til at arr. weekend- og evt. 1 ugesture. Mail fra DGI som ændrer 
struktur for udd. af instruktører gældende fra 2024. Bred snak om alternative bådtyper; sit-on-top-
kajak, kapkajak, surfski, SUP mv. SUP kan måske tiltrække yngre medlemmer, men der skal generelt 
være styr på sikkerhed og roreglement, har vi plads + instruktører og er markedet mættet?     

o Hus- og Materialeudvalg: Hoveddør er ankommet og monteres af Ingolfs søn efter nytår. Pris i alt ca. 
kr. 18.500. Vi får individuelle koder og alarmbrik afskaffes og 1 hænges i en snor. Inriggerne er ved at 
blive vedligeholdt. Hjulene på vognene taber luft. Trappeopgangen skal undersøges for hvad der er 
under gulvtæppet. Slæbestedet er der ikke fundet en løsning mht at den er glat. Måske 
betonelementerne skal fjernes og et slæbested med en ”rist” måske op i stedet. Loftet i kajakskuret 
er sprøjtet mod skimmelsvamp. Der er stadig meget fugtigt i skuret; kajakker og grej er fugtige / 
våde. Fugten kommer nok nede fra. Måske man kan søge penge hos Jem & Fix til at afdække gulvet i 
kajakskuret + evt sætte noget loft op.    
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o Handlingsplan for klimatilpasning har der været afholdt møde i 
Ahlmannsparken om. Lotte og Lejf deltog. Dialog om hvordan kan man sikre 
vandstanden i Nybøl Nor og undgå oversvømmelse. Hvad er der af ud-
fordringer; om 100 år forventer man at vandstanden er steget med 1 meter. 
(i 1941 stod der ca. 1 meter vand i bådehallen) Forslag om fx sluse ved Egernsundbroen er en dyr 
løsning. Der afholdes nyt møde. Handlingsplan i GROKK ifbm højvande bør overvejes.  

o T-shirts: De nye klub-t-shirts er kommet men er leveret i bomuld og ikke sportsstof. Nye t-shirts er på 
vej. Må se hvad vi gør mht til de forkerte. Evt købes til billige penge og bruges til Torvedage mm. 
Lotte skriver på rokort.dk, nå de ny er klar til afhentning i klubben.  

 
5.  Planlægning af generalforsamlingen. Kandidater på valg, bestyrelsens sammensætning, genopstilling? 

o Generalforsamling afholdes onsdag den 1/2-2023. Pt ingen vedtægtsændringer el.lign.  
o På valg: Axel, Lotte, Ingolf og vakant. Suppleanter vælges hvert år og er med til bestyrelsesmøder.   
o Mulige kandidater til bestyrelsen: Lillian, Elsebeth og Randi 
o J. Bundgaard vil gerne af med udlejningen. Både- og husudlejning bør være under samme person.  
o Dagsorden til generalforsamling skal være klar til næste bestyrelsesmøde først i januar 2023  
o Bespisning til generalforsamling: Må arrangeres ifbm næste bestyrelsesmøde. 

 
6.  Eventuelt 

o Introduktionsaften: Afholdes ca. 14 dage før Åbent hus  
o Åbenthus: Søndag den 7/5 og torsdag den 11/5 ihht vort banner 
o Broen sættes i mandag den 20/3 og standerhejsning lørdag den 25/3 
o Energirenovering: Var det en ide at undersøge og skaffe penge til energirenovering af klubhuset? Fx 

via Sønderborg Kommune og Projekt Zero? Ifbm generalforsamlingen kunne man nedsætte et 
udvalg. Fx kigge på radiatorer, vinduer, loft, tag, sol-/varmeceller.  

o Ændre rotider? Forslag til at ændre/fremrykke rotider. Kan overvejes, men de skal være faste / 
samme sæsonen igennem, bortset fra april, september og oktober.  

o Besøg hos Petersen Tegl? Mona spørger Helle GS om vi kan komme derover igen.  
o Eroning.dk: Tablet mangler oplader og cover + mangler 2 måtter til ergometerne. Mona køber det.  
o Tak til alle for en god sæson 2022, som blev et jubilæums- og rekordår 

 
Næste møde:  

o  
 
 
Kommende aktiviteter:  

o xx/1-2023: Bestyrelsesmøde og planlægning af generalforsamling, mad ect.  
o  8/1-23: Nytårskur v/Helle  
o 26/2-23: Besøg ved Nydambåden m/kaffe v/ Jesper Xx/xx: Kort & Kompas x 2 v/ J. Bundgaard 
o Xx/xx-23: Besøg af Yantu2 – Danmark Rundt roerne v/ Mona 
o 1/2-2023: Generalforsamling v/Axel 
o 20/3-2023: Bro isætning 
o 25/3-2023: Standerhejsning  
o 7/5-2023: Åbent hus 
o 11/5-2023: Åbent hus 
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.                                                                                                                    

 
Sekretær Mona C. Larsen / 16.12.2022 


