
Referat af bestyrelsesmøde i GROKK 7. 11. 2022 

Deltagere: Lotte, Helle, Aage, Anna, Jesper Ingolf, Axel 

1) Opsamling på referat fra sidste møde 
Hæderstegn og pokaler skal bestilles og graveres hos Sønnichsen i Sønderborg, så de kan 
uddeles på Generalforsamlingen til februar. AJ taler med Mona om detaljerne. 

 
2) Klubsamlingen onsdag - sidste detaljer 

Programmet blev gennemgået. 
 

3) Status fra roudvalgene, herunder kurser 
Kajakudvalget: Medlemmerne har sprøjtet skuret mod mug, og det har virket fint. Om 
problemet med nedefra indtrængende fugt er helt løst nu, er uvist. Ingolf holder øje med 
udviklingen. Der er roet omkring 10.000 km i alt i indeværende sæson. 13 kajakroere har 
aflagt selvredningsprøve mhp. vinterroning. Der mangler fortsat instruktører. Johnni 
Bundgaard er nu godkendt som instruktør med godkendelse til at uddanne 
klubinstruktører. Udvalget vil spørge enkelte medlemmer. 
Inriggerudvalget: Udvalget har evalueret fællesturene og er nået til den konklusion, at 
medlemmerne ikke har nogen stor interesse i opslåede klubture, formentlig på grund af 
forskellige forventninger til distance, hastighed og landgangsforhold. Udvalget 
planlægger ikke desto mindre en tredages fællestur til Berlin, hvor der kan ros 
differentieret og samles om fælles aktiviteter og samvær ved fyraften. Turen finder sted i 
Kr. Himmelfartsdagene. Der mangler instruktører. Udvalget vil spørge enkelte 
medlemmer.  
 

4) Status fra hus- og materieludvalg 
Der er bestilt en ny hoveddør til 13.600 kr. Dertil kommer udgift til en lås. Ingolfs søn 
monterer uden beregning. De samlede udgifter skønnes at blive 18.000 kr. Bestyrelsen 
har tidligere afsat en ramme på 20.000 kr.  
Projekt med renovering af trappen udsættes indtil videre.  
Tagrenden i det ene hjørne er utæt. Helle spørger Benny Terp. 
Broen er kommet op ved hjælp af en kran. Det koster 1800 kr. hver gang. 
Mellemstykkerne mellem elementerne koster 8000 kr. Det er for dyrt – afblæst.  
På grund af omkostningerne opmagasineres den store trailer ikke. Derved sparer vi 3000 
kr.  
Skiltet ved broen er væk. Der laves et nyt. 
Der er blevet solgt 2 ungdomsscullere.   
 

5) Multirum 
Der er indkommet 95.000 kr. i fondsmidler til projektet. Der kan ikke forventes mere. 
Projektet realiseres for det indkomne beløb. Der indkøbes fire inrigger-maskiner og en 
kajakmaskine, fire borde, 25 stole, en tablet, google crome, og 4G router. Indtil videre 
købes ikke nyt lydanlæg. Projektet forventes at balancere. 
 

6) Budget 2023 



Budgettet blev gennemgået. Der foreslås ikke kontingentforhøjelse til 
generalforsamlingen  
Der kommer en ny version af Rokort.dk. Det hele skal flyttes inden 1. april. Helle tager sig 
af sagen.  

 
7) Status på arrangementer frem til generalforsamling 2023 

Listen blev gennemgået. Broen bliver sat i vandet den 20. marts.  
 

8) Eventuelt 
Intet. 

 


