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Referat fra Gråsten Ro- og Kajakklubs generalforsamling 
Onsdag den 1. februar 2023 kl. 19,00 
Deltagelse: 24 medlemmer + 2 fuldmagter 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Lejf Christensen, som blev valgt til dirigent. Indkaldelsen 
til generalforsamlingen var varslet i tide. Der var ikke indkommet forslag til 
punkt 6. 
 

2. Formandens beretning:  
Formanden Axel Johnsen aflagde beretning (se herunder). Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.  
 

3. Beretning fra udvalgene 
a. Ro-udvalg (kajak og inrigger) 

 
Beretning fra Roudvalget  
Rochef Axel Johnsen aflagde beretning (se herunder). Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.  
 
Beretning fra Kajakudvalget  
Kajakchef Ingolf Hinz aflagde beretningen (se herunder). Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.  

 
b+c. Materiale- og husudvalg 
Formand for Materiale- og husudvalget Aage Hansen var forhindret, så Axel Johnsen aflagde 
beretning (se herunder). Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.  

 
c. Festudvalg 
Udgik 

 
d. PR-udvalg 
Louise Johnsen aflagde beretning for PR-udvalget (se herunder). Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.   

 
4. Kassererens beretning – godkendelse af regnskab 

Klubbens regnskab for 2022 og budget for 2023 var fremlagt i klubben forud for generalforsamlingen. 
Kasserer Helle G. Skriver gennemgik regnskabet. Klubbens både er ikke med i regnskabet, da de er 
nedskrevet. Regnskabet blev godkendt med en bemærkning om, at regnskab for 2021 og 2022 
indeholdt flere store projekter. Projektregnskab for inrigger- og kajakkøb, jubilæet og motionsrum 
blev fremlagt. Gennemsnit for de 2 år gav et lille underskud.  
Budget for 2023 blev gennemgået. Kontingentindtægt for 2023 er sat lavere end 2022, da den er svær 
at kalkulere. 5 medlemmer har nyligt meldt sig ud. Kommunen giver tilskud til medlemmer under 25 
år. Dem har vi ikke så mange af, så vi kan måske få tilskud til ældre i stedet. 
 

5. Godkendelse af kontingent 
AKTIVE:   FØR   NU 
Unge fra 12-14 år   420   420 
Unge fra 15-17 år   785   785 
Over 18 år 1350 1350 
Puslinge     80     80 
PASSIVE:   210   210 
PAR: 25% for samboende familiemedlemmer 
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Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, trods prisstigninger inden for nærmest alt. Dette for at 
imødekomme nogle medlemmer som sidste år synes, at kontingentet var for højt.  
 

6. Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde ikke modtaget indkomne forslag.  

 
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:  Axel Johnsen – (25 stemmer) genvalgt 

   Lotte Christensen – (25 stemmer) genvalgt 
   Ingolf Hinz – (26 stemmer) genvalgt  
   Elsebeth Meilby – (14 stemmer) nyvalgt  
 
   Aage Hansen - ikke på valg 
   Mona Larsen - ikke på valg 
   Helle G. Skriver - ikke på valg 
 
Valg af suppleanter:   Jesper Tvede Jensen - genvalgt 
   Anna N. Petersen - genvalgt 
   Lillian Marcussen - nyvalgt 
 
Da der var kampvalg blandt 2 nye kandidater, kom den ene i bestyrelsen og den anden blev 
suppleant.   
 
Valg til diverse udvalg:  Inriggerudvalg: Axel, Mona, Steen, Lillian og Jesper 

Kajakudvalg: Johnny, Johnni, Lasse, Anne, Elsebeth, Jette JK og 
Ingolf  
Materiale- og husudvalg: Aage, Jesper og Ingolf 

   Festudvalg: ad hoc    
PR-udvalg: Louise, Ivan, Johnni B og Mads. 
Energioptimeringsudvalg: Carl og Ole P 
 
Man kan altid melde sig ind i udvalgene efterfølgende  

 
8. Valg af 2 revisorer  Ole T. Andersen og Gunnar Glindvad 

 
9. Eventuelt 

o Konstituering bliver den 8. februar 2023 – kl. 17  

o Vedtægtsændring til kommende generalforsamling: Den nye bestyrelse bør kigge på punktet 

for ”Indkomne forslag” og få sat tidsramme i vedtægterne. Samt specificering af brug af 

”Fuldmagter”  

o Projekt Energioptimering: Ønske om at nedsætte et udvalg der kan kigge på energioptimering 

af klubben. Carl og Ole P. har pt meldt sig; flere kan være med.  

o Klub-t-shirts: Leverandøren lavede ved en fejl tryk på bomulds-t-shirt, som sælges til kr. 50. 

De rigtige, af svedtransporterende stof, blev uddelt til generalforsamlingen. Resten pakker 

Lotte Christensen i poser til afhentning i klubben.  

o Parkering: Huske der må ikke parkeres på den lille vej op til DSB’s teknikskur.  

o Gamle billeder: Der bliver lavet 1-2 aftner med visning af billeder af klubbens 101 år 

o Materialekurser: Forslag om at holde ”fødekæden” ved lige og sende folk på materialekursus 

til reparation og vedligehold af både. 

o Instruktører: Der takkes for instruktørernes indsats i klubben.  

 

Axel Johnsen takkede Lejf Christensen for god indsats som dirigent. 
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Uddeling af nåle og pagajer: 
o Kaninpokal: Lillian Marcussen – 840 km 

o Damepokal: Mona Larsen – 2262 km 

o Herrepokal: Flemming Laustsen – 2383 km 

o Guldåre: Flemming Laustsen – 2383 km 

o Sølvpagaj: Flemming Skursch – 1234 km 

o Platte for flest ture til Stranderød: Mona – 17 ture 

o Månedens roer: Flest ture og længste tur: Præmierne blev uddelt til standerstrygning: 

Konny, Mona, Ivan, Axel, Flemming, Jette, Yvonne, Merete, Lillian, Jesper og Aage 

 
 

 
Mona C. Larsen  

Sekretær 
03.02.2023 
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2: Formandens beretning ved Axel Johnsen 
 
Bestyrelsen gik ind i det nye år med et par store udfordringer. Jeg nævner dem her i ikke-prioriteret 

rækkefølge: Det lykkedes som bekendt ikke at få besat alle bestyrelsesposter, så da kabalen blev lagt ved den 

efterfølgende konstituering måtte rochef-tjansen og formandstjansen slås sammen. Det er virkelig ikke ideelt, 

men det kunne kun lade sig gøre ved, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer tog fra og fik tingene til at glide. Jeg 

vil bare sige: Vi har en god bestyrelse, og samarbejdet fungerer rigtig godt!  

En anden udfordring havde med sammenhængskraften i klubben at gøre. På generalforsamlingen blev der 

stemt om et indkommet forslag omkring kontingentstørrelsen og muligheden for en mere fleksibel tilknytning 

til klubben. Der var betydelig opbakning til forslaget blandt medlemmerne, men altså ikke et flertal, og 

dermed faldt forslaget. Sådan er det jo i en forening, men som det også blev sagt på generalforsamlingen, så 

er det principielt noget, en bestyrelse skal være meget opmærksom på, når medlemmerne stiller forslag på 

generalforsamlingen – også selvom forslaget nedstemmes. Vi skal som bestyrelse så vidt muligt forsøge at 

tilgodese alle medlemmers interesser. 

Heldigvis fik vi efter generalforsamlingen talt tingene igennem med gruppen bag forslaget, og jeg synes at det 

var et godt møde. Generalforsamlingen havde jo talt, så det var ikke alting vi kunne enes om. Men læg mærke 

til, at bestyrelsen i år ikke har foreslået en forhøjelse af kontingentet, selvom inflationen aldrig har været 

højere. Det bliver altså i realpriser en anelse billigere at være medlem i Gråsten Ro- og Kajakklub i 2023. Lad 

os se, om det ikke kan hænge sammen. 

2022 blev et travlt år i Gråsten Ro- og Kajakklub – vel nok det travleste i mange år. Det begyndte med 

forberedelserne til klubbens 100 års jubilæum. Bestyrelsen havde allerede tidligt i 2021 besluttet sig for et 

ambitiøst program med to store fester - én for offentligheden om eftermiddagen, og én for medlemmer og 

venner om aftenen, nye inriggere og nye kajakker, et jubilæumsskrift, jubilæumsøl, sponsorgaver til alle 

medlemmer. Det hele blev bundet dygtigt sammen af jubilæumsudvalget. Der blev kastet megen glans over 

den dag, Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen holdt tale og navngav inriggerne Grønland og Island og 

kajakken Linak 1. DFfR henlagde forbundets officielle standerstrygning motiveret af formand Conny Sørensen, 

og der var en hilsen fra DGI Sønderjylland ved bestyrelsesmedlem Karin Thade Petersen. De mange gæster 

bidrog også med glans, der var rovenner fra Sydslesvig, Aabenraa, Sønderborg, ja og fra naboerne i DRG. Sidst 

men ikke mindst var det også medlemmerne, der kastede glans over dagen. Med god stemning, en hjælpende 

hånd med det praktiske og ikke mindst med det flotteste kagebord. 

Dermed var sæsonen også skudt i gang. Konkret kom meget af arbejdet til at handle om de store 

arrangementer, som der i år var tre af. Skt. Hans, Tour de France og Torvedage. Måske var det et arrangement 

for mange? Men det hele lykkedes, og bortset fra Tour de France, som gav et skuffende resultat, så tjente 

medlemmerne faktisk gode penge til klubben, og jeg vil bare sige: De blev direkte omsat til forbedringer, som 

vi alle kan se meget tydeligt, og som gavner os alle: reparation af både, ny dør med kodelås, forbedret 

ventilation i kajakhuset. Beslutningen om at sætte disse ting i gang kunne kun tages på baggrund af disse 

indtægter. Så det er vigtigt, at vi alle bakker op om disse aktiviteter – og lad mig lige sige: Det er jo også her, at 

man møder hinanden og får snakket med de medlemmer, man ikke ser så tit. Aftenroere mødes med 

morgenroere, kajakroere mødes med inrigger-roere. Det har altså også værdi! 

Bestyrelsen har været meget optaget af det her med sammenhængskraften – også i lyset af, at corona var ved 

at splitte det helt ad for os. Vi har forsøgt forskellige initiativer, der skal styrke båndene på tværs, men det 

ville være forkert at sige, at vi har haft strålende succes med dem. Vi er i roudvalgene og i bestyrelsen ved at 

nå til den erkendelse, at vi skal finde nye former at dyrke sammenhængen på. Fælles ture er der bare ikke stor 

interesse for. Det hænger formentlig sammen med forskelle forventninger til ro-distance, intensitet og 

landgangsforhold, og det skal vi respektere. Vi skal lede efter muligheder for at gøre noget sammen på andre 

områder. By-arrangementerne har jeg nævnt. Vi har set god tilslutning til mere afslappede 
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fyraftensarrangementer, med en kortere rotur efterfulgt af en pizza og en øl. Den slags har vist sig at have 

meget bedre opbakning end en pinsetur til St. Okseø. Så lad os gå mere i den retning.  

Og så skal jeg ellers love for, at der lige skete noget, da vi efter standerstrygningen satte syv romaskiner op i 

klublokalet og fik koblet noget elektronik på træningen! Der har nærmest været roet i klubben fire dage i 

ugen lige siden standerstrygningen, og det har både været morgenroere og aftenroere, kajakroere og 

inriggerroere. Så ikke nok med, at vi med dette initiativ har løftet medlemmernes gennemsnitlige kondital 

markant, så har vi faktisk også fået en aktivitet, som alle medlemmer kan samles om. 

Det kunne kun lade sig gøre fordi fondene bakkede op. Denne gang var det BHJ Fonden, Fabrikant Mads 

Clausens Fond, Velux-Fonden og Sydbank Fonden, der bidrog – i alt med 105.000 kr. Så solgte vi nogle gamle 

romaskiner og de gamle borde og stole, og dermed balancerede projektet, så det har ikke kostet klubben eller 

medlemmerne en krone. Tværtimod: De kan spare abonnementet i fitness-centeret. 

E-roning har været en stor succes landet over, og den er god for mange ting. Det gavner klublivet, den styrker 

medlemmernes fysik, og den kan bruges til at få fat i et yngre segment, der forventer mere intensitet i 

træningen. 

I 2018 deltog bestyrelsen i et klubudviklingsseminar med en konsulent fra DFfR. Her blev mange af de 

initiativer, som vi har set i klubben italesat som områder, hvor klubben kunne forny sig. Faste rotilbud, flere 

bådtyper og mere fokus på motionen. Vi lavede også en Vision for Gråsten Ro- og Kajakklub. Og selvom vi i 

bestyrelsen hele tiden trækker den frem og skriver den med store bogstaver på væggen, så har den faktisk 

været en rettestor i arbejdet også i 2022 – ja, i særlig grad i 2022:  

”Gråsten Ro- og Kajakklub skal være en klub, der samler folk fra Gråsten og omegn. Hvor der både er plads til 

sport og hygge, og hvor man har lyst til at deltage i et aktivt frivilligt fællesskab” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

3 a: Beretning fra Roudvalget ved Axel Johnsen 
 
2022 blev en fantastisk sæson i Gråsten Ro- og Kajakklub! I alt blev der roet 32.000 km. Det er et par tusind 

mere end i rekordåret 2018, så vi skal endnu længere tilbage i klubbens historie for at finde tilsvarende 

niveau. Faktisk skal vi 60 år tilbage, til 1953 for at finde et tilsvarende resultat. Så det er ikke alting, der var 

bedre i gamle dage. Vi ror stadig, og vi ror mere end dengang – vi ror bare på en anden måde og bruger 

klubben på en anden måde.  

Roudvalget består af Mona Larsen, Jesper Tvede, Yvonne Petrich og mig selv, og det er for lidt. Særlig i 

betragtning af, at formanden for udvalget, rochefen, også er formand for klubben. Det kan der gøres noget 

ved her i aften og i det hele taget. Bare kom!  

Roudvalget og kajakudvalget gennemførte tidligt på året en intro-aften for potentielle nye medlemmer. Altså 

forud for Åbent Hus. Det er en ide, som vi tror på, så det samarbejde fortsætter. Bestyrelsen havde sat sig for, 

at vi skulle have fire fælles ture – det blev kun til én, og den var velbesøgt, nemlig en fyraftensroning med 

fælles pizza.  

I alt blev der gennemført instruktion af omkring en håndfuld begyndere, men kun omkring halvdelen blev 

hængene og roede frem til standerstrygning – og derefter. Disse medlemmer er vi rigtig glade for. Men vi har i 

roudvalget opmærksomheden rettet mod, at vi også skal have fat i lidt yngre medlemmer. De unge får vi ikke, 

men de 25-50-årige mangler i robådene om aftenen. Vi tror, at det er vigtigt for balancen i klubben og for 

fremtiden for roaftenerne, at vi får bedre fat i denne målgruppe, så det må vi tilpasse vores stående tilbud 

efter. Vi har fastholdt princippet om, at der er roaften mandag-torsdag, men 2023 vil vise, om det er realistisk 

eller om vi skal samle aftenroningen på færre dage. 

Roudvalget havde ikke stor tilslutning til klubturene, en af undtagelserne er Venø Rundt i juni, som til gengæld 

var en strålende succes både for kajakker og inriggere. Vi fik roet, snakket og netværket med roere fra andre 

danske klubber. Turen 2023 er allerede slået op på rokort, så det er bare om at melde sig til.  

Gråsten Ro- og Kajakklub er med i det såkaldte Synnejysk Ronetværk, hvor vi udveksler erfaringer og sparrer 

omkring konkrete udfordringer. Der er møder et par gange om året, og så koordinerer netværket de såkaldte 

madpakketure, hvor man prøver at ro i andre klubber. I år var der roere fra Gråsten med to gange.  

Coastalroning er en rosport i fremgang i de danske roklubber. Vi ved, at det er en bådtype, som appellerer til 

det yngre segment, der vil have mere individuel frihed og til at ro stærkt, mere sportsligt man vil. Men for at 

få mere gang i coastalroningen lavede vi i sommeren en kursusdag i samarbejde med den tyske roklub og 

Sønderborg Roklub. Vi havde besøg af en garvet instruktør, og vi var flere, der blev meget klogere den dag. Et 

lille, men godt skub fremad for coastalroningen, som vi følger op på. 

Roudvalget er meget bevidst om, at vi er for få instruktører. Det problem er vi nødt til at gå til ad flere veje, 

men først og fremmest via rekruttering. Vi skal have fat i nye medlemmer, som har lyst til at blive 

korttursstyrmænd og derefter gå videre og blive instruktør.  

Det hele begynder med korttursstyrmændene. Derfor var det også glædeligt, at vi i år kunne gennemføre 

kursus for en håndfuld nye korttursstyrmænd i klubben og føre dem op til prøve. At blive korttursstyrmand er 

virkelig en vigtig tjans i en roklub. Det er jo først og fremmest et kursus i sikkerhed, ansvar og pligter til søs. Og 

så er korttursstyrmændene alle ambassadører for vores roreglement. Det er korttursstyrmændene, der gør, vi 

kan tage imod nye roere og sige: Vi har helt styr på det med sikkerhed, så du kan trygt begynde hos os! 

Og a pro pos sikkerhed: I april tilbød klubben et førstehjælpskursus til medlemmerne, og det blev fuldt 

booket. Tak til dem, der brugte tid og kræfter på det. Det får vi alle glæde af – eller…  

Sikkerhed handler også om fysik og motorik, og det er kortturstyrsmandens ansvar, at mandskabet er i stand 

til at klare turen. Også derfor satte vi i 2022 fokus på den fysiske træning. Kort efter standerstrygningen fik vi 
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sat vores multirum op med seks romaskiner og noget elektronik – og så gik det ellers over stok og sten. Vi er i 

roudvalget enormt glade for den modtagelse, dette initiativ har fået i begge grene. Det borger godt for den 

kommende rosæson, og nu følger vi op med at tilbyde e-roning til nye medlemmer i februar-marts som en 

opvarmning til instruktionen i foråret.  

En sidste ting, som peger fremad: Roudvalget planlægger en tur til Berlin i Kr. Himmelfartsferien. Vi har 

kontakt til et par gutter, der roede Als rundt i vores både i sommerferien, og vi har reserveret inriggerbåde og 

værelser til en spændende tredagestur. Hold øje med rokort.dk. Turen bliver slået op inden længe. 
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3 a: Beretning fra Kajakudvalget ved Ingolf Hinz 
 
Sæson 2022 var ligesom 2021 igen et godt år, hvis ikke bedre. 

Nodea og Linak støttede klubben med hhv. 97.000 og 15.000 kr, således at vi (4 instruktører) i januar 2022 

kørte en tur til Kajakfreak i Vinderup (oppe ved Struer) og så på udvalget af kajakker og bestilte efterfølgende 

6 stk. incl. udstyr og en kajak ved Pagajen, Broager. Det betød at vi kom op på 20 klubkajakker i alt. 

I april afholdt klubben en intro aften for folk der evt. kunne have interesse i at ro inrigger og kajak og det var 

en aften med 17 tilmeldinger. Begge afdelinger fortalte om, hvad klubben kunne byde ind med og det 

resulterede da også i at flere af de fremmødte meldte sig til kurserne. 

Efter vores åbent hus i maj, havde vi så 17 kursister, som gerne ville lærer at ro kajak og efter gennemførelsen 

af kurset har 9 af disse, i sæsonen 2022, roet mere en 200 km og er dermed opgraderet til A-roer. 

I 2022 havde vi også nogle turer med overnatninger: Det blev til at 8 roer, som først ville en tur til det Syd 

Fynske Øhav, men pga. vejret måtte tage en tur på Gudenåen i stedet. En tur til Solhjem og Flensborg med en 

enkelt overnatning blev det også til. 

På 2 af vores klubaftener tog vi og pakkede traileren og tog en tur Barsø rundt, med fælles madlavning på 

Barsø og en tur op gennem Alssund blev det også til.  

Dette vil vi også lave i sæson 2023 og har lavet et TURUDVALG, som skal stå for planlægning af det. 

I 2022 udvidede vi kajakudvalget med yderligere 3 medlemmer, således at udvalget i dag består af: 

Johnni Bundgaard, Johnny Marold, Jette Juhl Konradsen, Elsebeth Meilby, Lasse Nielsen, Anne Holm Nielsen 

og Ingolf Hinz. 

Udadtil så har klubben også assisteret ved et kajakkursus i Augustenborg og undervist 17 elever fra Adventure 

Efterskole i Skelde. 

Flere at vores medlemmer har i 2022 købt deres egen kajak og med de 7 nye klubkajakker, ja så har vi pt. 20 

klubkajakker og 30 private kajakker liggende i vores kajakhus.  

I 2022 har kajakroerne, incl. enkelte gæste roer tilbage lagt 10803 km. En rigtig flot sæson 2022 

HVAD SÅ MED 2023? 

En intro aften i april 

Åbent hus i Maj 

Kursus for nye roer i maj og juni 

Dags turer og turer med overnatninger 

Forhåbentlig kan vi sende et par stykker på klubinstruktør uddannelse, da vi mangler instruktører. 

Tak for sæson 2022 
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3 b og c: Beretning fra Materiale og husudvalget ved Aage Hansen / Axel Johnsen 
 
I 2022 fik vi sat broen i med kran. Pontonerne blev kørt ned med håndkraft, hvilket er hårdt for både materiel 

og os, så til foråret vil de blive kørt derned med truck og løftet i med kran. I efteråret tog vi den op med kran 

og rengjorde den ved hjælp af truck som også kørte den til klubben. 

Commodore var meget utæt efter vinteren, så den blev taget ud af drift igen og repareret, med stor succes. 

De to nye både vi indviede til jubilæet blev døbt ved standerhejsningen. Den to-åres Island og den fire-åres 

Grønland, er begge blevet godt modtaget og brugt flittigt i løbet af året. 

Uheld i bådehallen hvor, ”Svigermor” faldt ned og fik nogle voldsomme skader, som dog hurtigt blev repareret 

ved Odder Inriggerværft. Heldigvis skete der kun materielle skader. Uheldet skete på grund af en fejl ved 

kranen og fejlbetjening. Der er nu lavet en betjeningsvejledning til brug af kranen. Den hænger på 

opslagstavlen i bådehallen, og der er sat en ny kran op. Det indskærpes at man altid er tre personer ved op og 

nedtagning af både med kran. 

Vintervedligeholdelse pågår i øjeblikket hver mandag formiddag og der er god opbakning, så der bliver både 

efterset både, bro og hus. Grøften er blevet gravet op med maskine af kommunen, og alt det opgravede kørt 

væk på trailere af medlemmerne med påhæng. Det var et sejt arbejde, og kan forhåbentlig vare nogle år. Det 

kan forhåbentlig også medvirke til afhjælpe fugtproblemer i kajakhuset, da vandstanden i grøften er blevet 

noget lavere. 

I klubhuset er der repareret døre og køkkenlåge og radiatorventiler er gjort gangbare. Alle termostaterne skal 

stå på 1 når klubben forlades. 

Skiltet ved broen er blevet stjålet; vi laver selv et nyt. 

Der er sat en ny og højere flagstang på standeren og den er flyttet til det andet hjørne af terrassen. Pengene 

er fra gaver til jubilæet. 

Der er sat en ny hoveddør i og den låses op ved hjælp af en kode og låser igen automatisk kort efter at den er 

lukket. Kode udleveres af Ingolf til dem der ikke har en i forvejen, da det er den samme kode der bruges i 

kajakhuset. Der er hængt en brik op i en snor i bådehallen lige indenfor døren så snoren kan nå om til 

alarmen. 

Slæbestedet er der ikke nogen løsning på, vi afventer og behandler den fortsat med algefjerner. Måske kan 

løsningen kombineres med højvandssikringen af Gråstenområdet; det er måske ønsketænkning. 
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3 e: Beretning fra PR-udvalget ved Louise Johnsen 
 
PR-udvalget tog andre metoder i brug i promoveringen af klubbens arrangementer i 2021. 

Man må sig at klubben nåede PR-mæssigt længere ud i landet end normalt i 2022.  

 

Et 100 års jubilæum i strålende solskin med nye både og masser af kage, ville aviserne gerne skrive om og 

flere af landets ro-tidender var heller ikke sene til at bringe historien og billederne.  

I 2022 satte vi fuld tryk på promoveringen af Åbent Hus, dog ikke med husomdelte foldere, men med fuld 

skrue på facebook og alle de digitale og analoge medier, vi kunne komme i nærheden af. Vi har endnu til gode 

at finde frem til, hvilket medie der fik folk til at komme til Åbent hus. 

Promoveringen af Sankt Hans arrangementet, kom også i år op højden!  

I bedste valgkamp-stil blev plakaterne hængt op i lygtepælene – det betyder noget! Men der skal tænkes i nye 

materialer til dette, hvis vi skal fortsætte i samme dur.   

Og så har det sandelig også større betydning, hvem vi inviterer til at holde årets båltale.  

Egentlig havde PR udvalget sat sig for at få grokk.dk til at blive omkalfatret til at blive mobilvenlig, men vi 

ramte årsskiftet inden vi nåede så langt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    


