
Beslutningsreferat Opslagstavlen B- møde den 16. august 2017 
Referent Flemming Hansen 
Deltagere 
Steen Larsen, Flemming Hansen, Kaj Jensen, Carsten Højmark, Andrea Welzel, Pia Larsen og Ricki Sørensen.  
Fraværende: Eva Christophersen – i stedet mødte Pia Larsen 
Hirsholmene Rundt 
Der er fra John Kristensen fremsat forslag om at arrangere et stævne, hvor man ror rundt om Hirsholmene. Stævnet                   
skal være noget i stil med Venø Rundt. 
Bestyrelsen støtter op om forslaget og overlader det til forslagsstilleren at nedsætte et udvalg, der arbejder videre med                  
sagen. Fra bestyrelsen deltager Flemming Hansen. 
Styrmandskursus 
Der afholdes styrmandskursus onsdag den 30. august 2017 kl 17.00. 
Der er et medlem, der har rettet henvendelse om, hvorvidt hun skal deltage i teorien eller nøjes med den praktiske                    
prøve, idet hun for flere år tilbage har deltaget i et kursus, men ikke deltaget i den praktiske prøve. 
Bestyrelsen har drøftet sagen og der er enighed om, at teori og praktik skal bestås samtidig. Dog er en bestået                    
teoriprøve gyldig i 6 måneder, hvilket åbner mulighed for at afholde kursus i vintertiden og så arrangere praktisk prøve i                    
rosæsonen. 
Genopfriskningskursus i knob 
Underviserne i styrmandskurset er villige til at arrangere en knobaften, hvis der er interesse herfor. 
Klubben skal samtidig opfordre medlemmerne til at melde sig til de forskellige kursus som Instruktør og                
Langtursstyrmand. De afholdes normalt i en af Aalborgklubberne i løbet af foråret. Det er en betingelse for deltagelse i                   
Langtursstyrmandskursus, at man har deltaget i Instruktørkursus. 
Kanindåb 
Der afholdes Kanindåb mandag den 2. oktober 2017 umiddelbart efter roning kl 20.00. Det er efterhånden flere år siden                   
vi sidst har haft Kanindåb og der løber mange rigtig vilde kaniner rundt i klubben, der ikke er døbt. 
I lighed med sidst bliver det en særdeles human dåb og medlemmerne behøver ikke at være bange for at deltage. Som                     
roer skal man da være døbt!! 
Loppemarked 
Efter henvendelse fra Lena Larsen er man blevet enige om at deltage i næste års Loppemarked på Rønnerhavnen. Der                   
vil i lighed med Hirsholmene Rundt blive nedsat et udvalg til at forestå det videre fornødne. 
Aftenroning 
Vi må jo desværre konstatere at aftenroningen ikke er nogen succes bortset fra mandag aften. Der er nogle gange sket                    
det, at folk slukøret er taget hjem igen, fordi der ikke var til et helt bådhold. Bestyrelsen ved ikke rigtig, hvad man skal                       
gøre for at øge interessen. 
Et forslag kunne være, at man i lighed med onsdag formiddag, sender en SMS rundt til medlemmerne, hvis det er                    
rovejr. Ret henvendelse til Kaj Jensen fra bestyrelsen, hvis du vil påtage dig den tjans en aften. Vi skal helst bruge et par                       
stykker. Kaj Jensen kan fortælle lidt om, hvor nemt det i virkeligheden er. 
Coastalbåde 
Ønsket om coastalbåde spøger stadig blandt nogle af medlemmerne. For at finde ud af, hvordan det er at ro i en sådan,                      
vil Andrea Welzel arrangere tur til Thorsminde Roklub, der har sådanne både og hvor man så kan prøve at ro i en. 
Økonomisk ligger sådan en båd noget ud i fremtiden. 
Deget Rundt 
Deget Rundt afholdes i år lørdag den 26. august kl 14.00.  
Det bliver i øvrigt sidste gang vi afholder Deget Rundt, idet vi ændrer det til Møllerne Rundt. Vi har nogle gange, på                      
grund af dårligt vejr, måtte udskyde kaproningen eller ændre ruten. Ved at ændre ruten til at være rundt om møllerne,                    
kan vi forhåbentlig undgå fremtidige aflysninger. Så undgår vi også den potentiel farlige sydlige ”hale” af sten Deget har,                   
ligesom vi undgår Døde Anders. 
Eventuelt 
Der bliver formentlig afholdt Fællesspisning i begyndelsen af november. Der har også været forslag om Bankospil på et                  
tidspunkt og bestyrelsen arbejder videre på sagen. Vi skal passe på med ikke at holde for meget i slutningen af året, idet                      
vi også har julefrokost. 
Der er også sket en ajourføring af klubbens Roreglement.  
HUSK – Det nu er lanternetid. 
 
Næste møde aftalt til onsdag den 25. oktober 2017, kl 19.00. 


