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Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 27.02.2023 

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

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

Elsebeth Meilby og Lillian Marcussen  

Afbud:   

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde  
o Flere af punkterne kommer ifbm dagens dagsorden  

 
2. Drøftelse af fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver (oplæg ved Axel)   

o Oplæg er ikke helt på plads, så afventer til næste møde.  
 
3.  Status på ergometerroning, herunder anvendelse af bevilling fra Sydbank (Axel)  

o God aktivitet i ergometerne blandt nuværende medlemmer. 
o Forsøg på at hverve nye medlemmer til ergometerroning vha annoncering på Facebook og notits i 

Ugeavisen. Pt er der ikke dukket nogle nye op.  
o Status på ergometerne: De 2 gamle fra 2013 har roet 2722 + 2881 km. De 4 nye har roet 301 + 240 + 

354 + 207 km og kajakergometer har roet 136 km til dato.  
o Forslag om at lade 2 ergometer stå i bestyrelsesrummet efter standerhejsning. Til dem der stadig 

gerne vil træne, til når der er dårligt vejr og ifbm Åbenthus og instruktion.  
o Sydbank Fonden har lige givet kr. 10.000,- til multirumsprojektet. Vi har stort set realiseret projektet, 

så de 10.000 kan bruges til køb af 1 ergometer mere eller til lydanlæg / soundbar. Axel har indhentet 
tilbud hos Gråsten Radio og TV mht lydanlæg og det købes incl. Soundbar.    

 

 Indtægter Udgifter 

Sydbank Fonden Kr.   10.000  

Velux Fonden Kr.   20.000  

Mads Clausen Fonden Kr.   25.000  

BHJ Fonden Kr.   50.000  

Salg af gl. møbler Kr.     2.250  

Salg af gl. ergometer Kr.     1.700  

I alt Kr. 108.950  

Køb af ergometer + div udstyr  Kr. 98.566,16 

Køb af lydanlæg + soundbar  Kr. xx.xxx 

Overskud før køb af lydanlæg Kr. 10.383,84  

 
 
4.  Drøftelse af udkast til lejeaftale, husorden mm (oplæg v/Lillian – se bilag) 

o Udarbejdelse af ”Lejeaftale og husorden for udlejning af klubhus”, ”Husorden for gæsteroere” og 
”Lejeaftale robåde/overnatning i klubhus” 

o Synnejysk Ronet-medlemmer skal underskrive kontrakt, selv om det er gratis at låne båd 1 dag.    
o Pt. kan man ikke leje kajakker. Kunne overveje at udleje til medlemmer fra andre klubber. Der skal 

laves regler derfor.  
o Alarmen skal altid aktiveres, når der ikke er nogen i klubben – også til hverdag. 
o Udlejning af klubhus til aktive og passive medlemmer. Ingen 3. parts udlejning. Klubmedlem/lejer 

skal deltage i arr. ifbm udlejningen. 
o Ikke fastsættelse af beløb for fx manglende rengøring. 
o Betaling af depositum ved leje af klubhus? Pt nej. 
o Opfordring til lejer af klubhus at vise hensyn til naboerne mht støj og høj musik.  
o Lejeaftalerne kan lægges på hjemmesiden, så er de nemme at hente den vej. Lillian sender 

dokumenterne til Axel, der får Louise til at oprette dem på hjemmesiden.   
o Hjemmesiden skal revideres mht hvem der er udlejningsansvarlig.  
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5.  Fastlæggelse af halvårsprogram frem til Skt. Hans og fordeling af opgaver 
(Alle) 

o Uge 11: Pontonerne til broen skal køres ned til vandkanten. Helle GS 
spørger Simon hvornår han kan gøre det + hun giver kage derfor. 

o 12/3: Introaften for nye medlemmer - Ingolf, J. Bundgaard, Lotte og Mona 
o 18/3: Forårsrengøring af klubhus incl. formiddagskaffe/brød – Lotte 
o 20/3: Isætning af bro med kranbil - Aage 
o 25/3: Omrokering af ergometer og møbler til sæson 2023 
o 25/3: Standerhejsningsfrokost + standerhejsning – Axel og Anna 
o 27/4: Åbenthus kl. 17-20 – PR-udvalget sørger for reklame derfor på flere forskellige medier mm 
o 30/4: Åbenthus kl. 10-14 – PR-udvalget sørger for reklame derfor på flere forskellige medier mm 
o Uge 18-19-20-21: Inriggerinstruktion 
o 17-21/5: Klubtur til Berlin – Axel og Mona 
o 23/6: Sct. Hans – forslag til båltaler Anders Brandt og Ellen Trane Nørby – Axel kontakter dem. Der er 

lavet køreplan for arr. – Elsebeth og Anna 
o De ansvarlige sørger selv for at slå arr. op på rokort.dk  

 
6.  Orientering om Berlin-turen til maj (oplæg v/Mona og Axel – se bilag) 

o 17-21/5 – afkortes nok 1 dag, da vi ikke kan overnatte lørdag til søndag.  
o Planlægning af turen er godt i gang. Kan leje 2-3 stk. 2-åres inriggere og der er 5 køjerum med 4 køjer 

= 20 sovepladser. Der må sættes telt op, men kræver at alle køjer er lejet. Undersøges om der må 
sættes campingvogn op på området.  

o Kajakroerne tager kajak og trailer med til Berlin – bemærk: Stropperne skal være CE-godkendte ved 
kørsel i Tyskland og vær sikker på at dem der kører med traileren også må køre med den.   

o Infomøde i marts og betaling af depositum. Forventet udgift til morgenmad/frokost ca. kr. 100 pr 
dag/person = kr. 300,- + overnatning og leje af sengetøj = kr. 275 pr. person i alt. Dertil leje af 
inriggere, kørsel, aftensmad mm.  

o Vi skal være opmærksom på at man ikke nødvendigvis kan gå i land + tisse alle steder. Der er 
havneområder, hvor man ikke kan gå i land, broer mm kan være ”zutritt verboten”, der kan være 
meget trafik af forskellig art, så søvejsregler bør overholdes og vi ror i grupper og melder til hinanden 
hvor vi er og hvornår man forventer hjemkomst. Forventes at deltagerne kan ro de forskellige 
distancer – og 3 dage i streg.  

 
7. Eventuelt 

o Helle sender mail til bestyrelsen mht Sydbank der ønsker diverse oplysninger. 
o Rokort.dk skriver at de lukker ned den 1/3-2023. Helle har ikke hørt mere, så hun kontakter dem.  
o Kontingent: Sendes ud i næste nyhedsmail + kajakleje = kr. 150,- for første kajak og kr. 250 for næste. 
o Tegning over klubhus: Carl Bock efterlyser tegninger over klubhuset. De ligger på Gråsten 

Lokalhistoriske arkiv – sag nr. 18. Axel kontakter Carl derom.  
o Reklamation: Den udvendige vandhane ved kajakskuret er utæt. Ingolf har kontaktet Egernsund VVS. 
o Nye lamper: Der er kommet nye lamper op ved hoveddøren, som tænder/slukker selv. De gamle har 

Mona sat til salg.  
o Rengøringsplan: Anna får lavet en plan pr. standerhejsning. 
o Svømmeprøve: Liste til afkrydsning af svømmeprøve mangler. Helle printer en ud.  
o Oppustelige veste: De er ikke så gamle, men de bør tjekkes. Aage kigger på det.   
o Turkajakudvalgsmøde: Der er planlagt diverse kajakture + laves nok 1 kajakaften mere. Ingolf mailer 

liste over arr. til Mona til nyhedsmail.  
o Synnejysk Ronetsmøde: 1/3 i Haderslev – kajakker kan også deltage.  

 
Næste møde:  

o Drøftelse af fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver (oplæg ved Axel)  Oplæg er ikke helt på plads, 
så afventer til næste møde.  

o Kommende møder: 20/3, 9/5 og 14/6  
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Kommende aktiviteter:  
o 1/3: Sønderjysk Ronetværk: Møde i Haderslev Roklub  
o 1/3: Kegleklubben Alle 9 lejer klubben  
o Uge 11: Pontonerne til broen skal køres ned til vandkanten - Aage/Helle 
o 12/3: Introaften for nye medlemmer – Ingolf, J. Bundgaard, Lotte og 

Mona 
o 18/3: Forårsrengøring af klubhus incl. formiddagskaffe/brød – Lotte 
o 20/3: Isætning af bro med kranbil - Aage 
o 20/3: Bestyrelsesmøde 
o 25/3: Omrokering af ergometer og møbler til sæson 2023 
o 25/3: Standerhejsningsfrokost og standerhejsning – Axel og Anna 
o 27/4: Åbenthus kl. 17-20 – PR-udvalget  
o 30/4: Åbenthus kl. 10-14 – PR-udvalget  
o Uge 18-19-20-21: Inrigger-instruktion 
o 9/5: Bestyrelsesmøde 
o 18-21/5: Berlin-tur  
o 10/6: Venø Rundt – motionsstævne for inrigger, kajak og coastal 
o 14/6: Bestyrelsesmøde 
o 16/6: Kajaktur fra Sminge til Randers 
o 23/6: Sct. Hans – Elsebeth og Anna 
o De ansvarlige slår selv aktiviteter op på rokort.dk            

                                                                                                         
 

Sekretær Mona C. Larsen / 28.02.2023 


