
Beslutningsreferat – Opslagstavlen B- møde den 16. marts 2017 
Referent Flemming Hansen 
Deltagere 
Steen Larsen, Flemming Hansen, Kaj Jensen, Andrea Welzel, Carsten Højmark og Eva Christophersen.  
Fraværende: Ricki Sørensen 
 
Akustik i opholdsrummet 
Flemming Hansen oplyste, at gennem Peter Emil Pedersen havde man fået opsnuset, at der var noget professionelt lydisolering                  
på den gamle Munkebakkeskole. Flemming Hansen har haft kontakt til Vennelyst, der har nedrivningsentreprisen og her fået lov                  
til at få dette. 
Der har efterfølgende været kontakt til kommunen for at få adgang og de vil være os behjælpelig med at få fat i materialet. 
 
Vild med Vand 
Eva Christophersen redegjorde for arrangementet, der består i en landsdækkende kampagne den 10. juni 2017. Den dag er der                    

desværre Loppemarked på Rønnerhavnen og derfor ikke egnet til et større tiltag. Det er derfor aftalt, at man i august måned vil                      
lave et ”Event”(fint ord for arrangement med oplevelser), hvor de forskellige klubber, roklubben, kajakken, dykkerklubben og                
andre, der kunne være interesserede i at være med, kan fremvise vandsporten 
Der er møde sidst i måneden, hvor datoen fastlægges. 
Der er meningen, at roklubben den 10. juni vil opsætte et par romaskiner og eventuelt lægge en båd i vandet samt uddele nogle                       
brochurer. Problemet er dog, at denne dag er der også Venø Rundt. 
 
Standerhejsning 
Standerhejsning er lørdag den 25. marts kl 14.00. 
Der sendes meddelelse til medlemmer pr mail ligesom det allerede står på hjemmesiden. Det er ikke forbudt at medbringe kage. 
Svømning ophører også pr denne dato. 
 
Klubhus  
Tagrenderne har Kaj Jensen og Poul Budde renset og efterset. De var i bedre stand end frygtet. Der er enkelte tagplader, der er                       
revnet. Disse repareres, når vejret tillader det.  
Der er indkøbt 3 nye udendørs lamper, der skal opsættes ved portene. Der er ”gået” sikringer, når vinden har været i en bestemt                       
retning og det samtidig har regnet. Håber dette løser problemet. 
Der er ønske om opsætning af læhegn mod Kajakklubben. Kaj Jensen står for dette. 
 
Sommerhuset 
Sommerhuset er indtil videre udlejet for omkring 21 000 kr. 
Huset trænger til maling og Flemming Hansen spørger kommunens projektafdeling om de kan være behjælpelige med det. 
Flagstangen er væltet. Der er indkøbt ny knop, der led en krank skæbne ved faldet. 
Lørdag den 8. april indkaldes til arbejdsdag. 
 
Sankt Hans 
Vi har de senere år afholdt Sankt Hans i sommerhuset. Det kan vi ikke i år på grund af udlejning. Ønsker medlemmerne det,                       
afholdes Sankt Hans i klubhuset. 
 
Roergomestre 
Vi fik sidste år et roergometer fra Spar Nord Fonden, så vi nu har 4. Der er stor aktivitet i motionsrummet, så vi kan godt bruge                          
nogle flere. Der er ansøgninger ude ved 3 fonde i øjeblikket og Flemming Hansen håber på to positive svar. Samtidig er vi på                       
udkig efter brugte maskiner. 
 
Eventuelt 
Flemming Hansen oplyste med hensyn til årer, at vi har et lille luksusproblem. Der er en gammel beslutning om, at Big Blade                      
årerne skal bruges i 2`erne og vi har derfor 2 fiberårer, der hænger og keder sig i stativet. Han bad derfor om lov til indkøb af to                           
tilsvarende årer, så vi har et sæt nye fiberårer til en 4´er. Det var der ikke stemning for i øjeblikket og vi må derfor indtil videre                          
nøjes med de årer vi har. Måske kan vi købe senere på sæsonen. 
Med hensyn til sommerhuset er det aftalt, at klubbens medlemmer udenfor udlejningssæsonen frit kan låne sommerhuset en                 
weekend mod betaling af strøm og selvfølgelig efterfølgende rengøring. Der er tale om månederne november, december,                
januar, februar og marts. Man skal dog være opmærksom på, at der indtil videre ikke er internet og TV signaler i perioden. 
Instruktion vil ske om mandagen i lighed med sidste år. Muligvis kan der også blive tale om enkelte formiddage, så nye                     
medlemmer hurtigt kan komme med i bådene på almindelige ture. Der er indtil nu kommet 5 nye medlemmer i år. 
Der er indkøbt nye lanterne og man vil forsøge at afblænde lanternerne, så de ikke blænder styrmanden. Det er for vanskeligt at                      
få landternerne fastgjort omkring styrmandssædet, derfor denne løsning. 
Næste møde aftalt til mandag den 15. maj 2017 kl 17.00 


