
Opslagstavnen Beslutningsreferat - B- møde den 25. oktober 2017 
Referent Flemming Hansen 
Deltagere 
Steen Larsen, Flemming Hansen, Kaj Jensen, Carsten Højmark, Andrea Welzel, Ricki Sørensen og Eva Christophersen.  
 
Styrmandskursus 
Der har været kritik af den måde den praktiske prøve til styrmandseksamen, blev afholdt på. Specielt det, at man skulle styre og                      
anløbe broen uden brug af ror.  
Sagen blev indgående drøftet. Der er enighed om, at man skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den daglige instruktion                    
og den praktiske prøve. 
Styring uden ror skal prøves i forbindelse med den daglige roning før man tilmelder sig styrmandskursus ligesom alle med jævne                    
mellemrum, skal prøve at styre. Dette vil også komme alle til gode ved et eventuelt havari, hvor roret går i stykker. 
 
De gamle både 
Vi har to gamle både hængende på væggen. Man har tænkt på, at istandsætte to`eren Græsholm, idet vi somme tider har stået                      
og manglet en to`er. 
Der er enighed om, at det formentlig bliver for dyrt at istandsætte den. Kasserer Flemming Hansen har forhørt sig om en ny                      
Kina-båd, idet en sådan har kunnet købes for 36 000 kr. Ved henvendelse til importøren har det vist sig, at bådene er solgt, men                        
de kan levere en ny til omkring 76 000 kr. Dette har vi ikke økonomi til for øjeblikket. 
På Facebook-siden om salg af brugt materiel, er der en to`er til salg til 8 000 kr. Den har været brugt indtil sidste sæson. Det er                          
måske en mulighed, hvis den er tæt. Kassereren tager kontakt til klubben og da det tilsyneladende er Gøl Roklub, vil man køre                      
ned og se på båden. Et bud på 5 000 kr synes realistisk. 
Ellers er det meningen, at de gamle både skal fases ud efter man har afmonteret brugbare dele. 
 
75 års Jubilæum 
Roklubben fylder 75 år til maj 2018. Der bliver ingen ”festivitas”, men man forventer at afholde en jubilæumsfest for                   
medlemmer med ægtefæller mv. 
Roning om aftenen 
Der har tit været problemer med, at folk kørte forgæves om aftenen. Andrea er i færd med ar undersøge, om vi kan finde en                        
smart løsning og få en form for tilmeldesystem uden udgifter for klubben. Hun tror, der er en løsning ”lige om hjørnet”. 
Eventuelt 
Der har været forespørgsel om, hvorvidt man skal ændre på grænserne for roede kilometre for at få en sølvåre og guldåre, idet                      
farvandet heroppe tit ikke er optimalt til roning. I dag skal man ro 1000 km for at få en sølvåre og 2000 km for en guldåre. 
Der er i bestyrelsen enighed om, at man fortsat skal gøre en stor indsats for at få en sølvåre. Man vil ikke ændre på km-antallet                         
for en sølvåre, men km-antallet for en guldåre nedsættes til 1500 km. 
 
Fra 2018 vil man genindføre Årets Roer. Prisen gives til et medlem, der har gjort en særlig indsats for eller i klubben. 
 
Der har været forslag om, at klubben på forhånd skal booke nogle både i Tolo i 2019, så man er sikker på at kunne komme af                          
sted, hvis der er stemning for det. Bliver turen ikke til noget, kan man ”sælge” pladserne til andre roklubber. 
Der var enighed om, at klubben ikke skal være et ”rejsebureau”. Hvis man skal gøre noget sådan, må det være en                     
interessegruppe i klubben, der gør det. 
 
Klubben har fået råderet over en havetraktor til græsslåning i Bratten. Steen Larsen vil undersøge mulighederne for at sætte en                    
større dør i brændeskuret, så den kan stå skjult. 
 
Generalforsamling i 2018 er fastsat til onsdag den 07.02.2018 kl 19.00.  
På valg er formand Steen Larsen, der godt vil genvælges, men vi må regne med, at han vil være meget bortrejst i perioden.                       
Såfremt der er andre emner til formand, vil han godt trække sig.  
På valg er yderligere Flemming Hansen, Kaj Jensen og Carsten Højmark. Carsten Højmark, der jo er materialeforvalter har givet                   
udtrykt for, at da al vedligeholdelse stort set sker onsdag formiddag, hvor han ikke kan være der, så har ikke noget imod at                       
udtræde af bestyrelsen. De to øvrige modtager genvalg. 
 
  
 
 
Næste møde aftalt til onsdag den 10. januar 2018, kl 19.00. 


