
Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2018.

Referent Poul Budde.

Deltagere: Ricki Sørensen, Flemming Hansen, Andrea Welzel, Torben Hylle, Kaj 
Jensen, Poul Budde.

Referat fra seneste møde den 23.04.2018 godkendt.

Dagsorden:

1. Nordeafonden – ”redningskasser” til bådene.
2. Dansk idrætsforbunds foreningspulje – hvad skal vi eventuelt søg til?.
3. Økonomi.
4. Ny Frederikshavnerordning.
5. Principbeslutning om nyt køkken og gulv i Bratten i nævnte rækkefølge.
6. Henvendelse fra to kajakroere om optagelse i roklubben.
7. Status på Købstadsjubilæet.  
8. Status på Løvfaldstur.
9. Sct.  Hans – sommerhuset er udlejet.
10.Dato for ”Møllerne rundt”.
11.Persondataloven.
12.Demensaften i roklubben.
13.Svømmetider sæson 2018/19.
14.Eventuelt.

1. Modtaget kr. 4.000,-fra Nordea fond, som anvendes til redningsudstyr, 
raketter, værktøj m.v, som skal være i alle vores både fremover.

2. Der kan søges i 3 puljer hos DIF og DGI med henholdsvis tkr. 25, op til tkr 100 
og over tkr. 100. Vi søger i puljen tkr. 25 til 2 romaskiner.

Ifølge Kaj har Nibe Roklub haft held med ansøgning hos Mærsk fondene og 
modtaget tkr. 104 til køb af ny to-er robåd.

Poul og Flemming udarbejder ansøgning.

3. Klubbens økonomi er fornuftig og der påregnes et mindre overskud.

4. Den kendte Frederikshavnerordning er under revision og Byrådet forventer 
beslutning i august måned. Vores klub forventes at få markante fordele af 
ændring. P.t. er golfklubber og rideklubber høstet betydelige fordele, idet der 
gives tilskud til træner. Denne ordning er Frederikshavn Kommune alene om i 



Nordjylland og der tilstræbes normalisering fremover, som vil gavne vores klub 
betydeligt.

5. Der kan til tider være en lidt indelukket lugt i sommerhuset. Vi undersøger, 
hvordan den kan afhjælpes. Køkken og gulv trænger til fornyelse, hvilket vil 
ske, når økonomien er tilstede.

6. Positiv holdning om optagelse af 2 tidligere kajakroere, når de gennemfører 
vores program for nye roere – og de skal ro sammen med os andre.

Vi finder plads til deres kajakker i et hjørne af bådehallen.

7. Intet nyt om Købstadsjubilæet.

8. Vores udvalg som står for Løvfaldsturen den 8. september er kommet langt.                     
Påregner ture rundt om Deget og Hirsholmene på mellem 20 og 25 km. Der 
skal være en lokalkendt Frederikshavner i hver båd. Aftenens menu bliver 
helstegt pattegris og levende musik ved Arvid Jacobsen. Der mangler 
medhjælpere til dagen.

9. Intet arrangement ved Sct. Hans.

10. Den 25. august er der kaproning Møllerne rundt – tidligere var det Deget 
rundt. Afgang kl. 14.oo. Der bliver præmieoverrækkelse + kaffe og kage. Ingen 
tilmelding – bare mød op – der er lodtrækning om bådehold.

11. Persondataloven er i råskitse. Demensaften afholdes gerne med ægtefælle og 
helst på en mandag aften. Svømmetider i ny sæson bliver 2 baner fra 19.00 til 
20.00 og 1 bane fra 2o.oo til 21.oo om tirsdagen. Vi deler med Kajakklubben. 
Vi skal selv stå for baneopdeling.

12. Næste møde den 8. august kl. 18.30

     

  


