
   

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde  

Sted: I Foreninghuset, Ralvej 22 

Dato og tidspunkt: mandag d.13. august kl. 19:00-21:00 

Fremmødte: Martin, Jette, Jytte, Olav Nadia og Birgitte (ref.) 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Beretninger 

a. Formanden 

b. Kassereren 

c. Turudvalg, Aktivitetsudvalg (Julefrokost d.30.11) 

4. Hygge i Foreningslokalet efterspørges af Lisbeth Stokholm 

5. Græs foran Kajakdepotet 

6. Status slingers / Fondsansøgning 

7. Vestre Fjordpark open d.1.9 

8. Status ift. integration af nye medlemmer 

9. Venteliste 

10. Førstehjælpskursus jvfr. mail. 

11. Svømmehal 

12. Årshjul 

13. Revidering af klubbens drift . Tiltag fremadrettet? 

14. Revidering af regler  

a) 200 km ifbm. Vinterroning , ikke ro alene det første år. 

b) Frironing skal km sættes op?  

15. Evt. 

 

Referat: 

Ad1: Ok 

Ad2: Ok 

Ad3a: Lisbeth Stokholm har indkøbt service til 40 personer til Foreningslokalet. Der er også lavet  

           en husorden, der er hængt op. 

           Hun har givet tilsagn om at der sættes en vindpose op, Per har sendt hende et kort med  

           placering. 

Ad 3b: Martin har lavet oversigt over klubbens regnskab. Det balancerer, vi har brugt de 35.000 

            til større anskaffelser som vedtaget på Generalforsamlingen (3 kajakker) samt 15.000 kr. 

            til mindre anskaffelser. Pt. er der et indestående på 66.495, 33 kr. 

 



   

Ad. 3c: Der er foreløbig 10 tilmeldte til den 2 dages Livø-Fur tur. Olav og Jan indkalder til møde evt.  

             onsdagen før. 

Ad.4: Vi foreslår der bliver indkøbt Whiteboards, som de respektive klubber kan hænge fotos op 

            på af deres aktiviteter. Der er reserveret lokale hver onsdag fra kl.19-21 fra næste uge. 

 

Ad.5: Vi forudser problemer med græs foran Kajakdepotet. Olav foreslår græsarmeringstavler 

           hvor der sås græs i. Birgitte har ringet til Anders og foreslået det. Han vil bringe det videre til  

           landskabsarkitekterne. 

 

Ad.6: Olav har fået mail fra Miljø-og energiforvaltningen om at han snart får endeligt svar på   

           forespørgsel om at etablere slingers ved slæbestedet. Forventer svar fra fondsansøgning i  

           oktober. 

 

Ad7: Ok går ud fra der er tilstrækkelig med folk, 6 -7 har tilmeldt sig. Sigurd er instruktør. 

 

Ad8: Vil lave frironingskalender, skal med på Generalforsamlingen, så vi er på forkant næste år. 

          Vil lave faste frironingsdage 1-2 gange ugentligt. 

 

Ad9: Vi beslutter at ophæve ventelisten, så de 14 kan blive medlem. Mener der er plads til det. 

          Der er sendt besked til dem. 

 

Ad 10: Vi vurderer ikke at vi vil deltage i det udbudte førstehjælpskursus. 

 

Ad 11: Har mailet til Per om at få livredderne til at lægge ture i svømmehallen på Rokort, så  

            de har styr på afbud og tilmeldinger. Foreslår at der kommer en tur på ad gangen, så 

            det ikke er de samme der booker en hel sæson. 

             Regner med 16 pr. gang til 8 kajakker. 

 

Ad12:  Har bemærket Ryådametur, som ikke er på Rokort, vi tænker at turen er afviklet tid- 

             ligere på året. Skal også have afklaret med Ryå bådelaug om vi ikke må benytte deres  

             slingers, mødte en lidt utilfreds herre på sidste tur deroppe. 

 

Ad 13: På Rokort vil vi udbydedeltagelse i en arbejdsgruppe, der skal udforme politik 

             til nye medlemmer med infomøde etc. Politikken skal op på Generalforsamlinge 

             Der var mange medlemmer der mødte op til mødet, ang. intro til nye medlemmer. 

 

Ad14:  a) Vi holder de 100 km ift. kvalificering til vinterroning, må ikke ro alene det første år. 

             skal vise selv-og makkerredning i egen tørdragt inden sæsonstart. 

             b) Sætte frironing op til 50 km fra næste år. 



   

Ad15: Nyt møde d.22.10 kl. 19 i Vestre Fjordpark. 

           

Birgitte Due Thompson                         


