Beslutningsreferat: Opslagstavlen Bestyrelsesmøde d
03.10.2018
Til stede: Torben Hylle, Kaj Jensen, Flemming Hansen, Ricki Sørensen og Poul Budde.
Afbud: Andrea Welzel og Steen Larsen
Referent: Poul Budde
Dagsorden/referat
Aftalt at referat løbende godkendes under mødet.

Udlejning af sommerhus, priser
Vi havde på sidste møde en diskussion omkring prisen for medlemmers leje af huset i højsæsonen.
Vi blev enige om, at medlemmerne fortsat skulle have den mulighed, men vi fastsatte ikke en pris.
Efter henvendelse fra et medlem/lejer er det besluttet, at de nuværende regler med en lejepris på
3 700 kr fortsætter, dog med den ændring, at lejen, efter fratrukket medlemsrabat, i skolernes
sommerferie, mindst skal være det lejebeløb vi kan modtage fra DanCenter. For 2019 udgør
beløbet 4 000 kr.

Førstehjælpskursus sammen med Kajakklubben
Vi har modtaget anmodning Fra Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund om
afholdelse af et fælles Førstehjælpskursus. Kurset varer 8 timer og er gratis. Instruktører stilles til
rådighed af Dansk Folkehjælp. Forplejningen koster 150 kr pr deltager. Vi får beløbet stillet til
rådighed, hvis vi selv vil stå for forplejningen.
Kurset er nu, i samarbejde med Kajakklubben, fastsat til lørdag den 9/3 kl 08.30 – 16.30. Enighed
om, at roklubben i lighed med Kajakklubben betaler egenbetalingen på 150 kr deltager.
Tilmelding udsendes senere.

Aften med kompas, sikkerhed og knob.
Foreslået af Jørgen Hansen.
Kurset bliver afholdt umiddelbart efter Standerhejsningen onsdag den 10.04.2019 kl 19.00

Nye romaskiner
Som det er Jer bekendt har vi fået penge af DIF puljen til 2 nye romaskiner Model E (de høje
maskiner). Lena Larsen fik en god pris hos hendes leverandør – ca 2 000 kr under normalprisen. Da
maskinerne blev leveret, viste det sig at være de lave. Spørgsmålet er nu – skal vi beholde de lave
eller skal de byttes til de store. Lena Larsen har meddelt, at de brugere af romaskiner, hun har talt
med, er ligeglade med at få lave maskiner, selv om de høje er blevet stillet i udsigt.

Der er tilsyneladende sket nogle forviklinger, så den pris vi har fået oplyst er på de lave maskiner.
Idet vi altid har haft et godt samarbejde med Body Bike, er det besluttet, efter forespørgsel af
mange medlemmer, at vi beholder de leverede maskiner.

Vandregnskab
Orienteringssag
Vi har modtaget regning på vandforbrug for 2017. Den er på 7 731 kr, hvilket næsten er en
fordobling i forhold til tidligere. Der er både en hovedmåler for hele huset og en bimåler for
henholdsvis, roklub, Rønnerhavnen og De offentlige Toiletter og det passer aldrig sammen.
Endvidere betaler vi også kloakafgift af Rønnerhavnens differencer. Kassereren har bedt
kommunen om et møde, så vi kan få lavet en ordning èn gang for alle, så vi kan undgå dette årlige
slagsmål om vandforbruget.
Der har været afholdt møde med kommunen og der vil fra 01.01.2019 blive opsat ens målere,
hvilket forhåbentlig vil minimere problemet.
Der er den 25. september kommet ny opgørelse, hvorefter vi får 3 162 kr tilbage.

Status på Løvfaldstur
Løvfaldsturen blev desværre aflyst. Orientering omkring økonomien af Flemming
Flemming Hansen orienterede kort omkring økonomien i det aflyste stævne. De deltagende
klubber har alle indvilget i, at klubben trækker 40 kr pr tilmeldt ”rosæde” til dækning at de
udgifter, vi ikke har kunnet få refunderet hos leverandørerne. På den måde er arrangementet endt
i 0.

Demensaften
Orienteringssag
Fastlagt til første mandag i november den 05.11 kl 19.30. Klubben er vært ved kaffe og blødt brød.
Der udsendes senere indbydelse.

Fællesspisning
Orienteringssag
Fællesspisning sammen med Standerstrygning bliver desværre ikke til noget, idet ”Madholdet”
mener det bliver for tæt på Løvfaldsaflysningsfesten og Julefrokosten. I stedet vil de stå for hele
Julefrokosten.

Årets roer

Vi bestemte på et bestyrelsesmøde i efteråret 2017, at vi skulle genindføre begrebet Årets Roer.
Hvem skal vælges og hvornår skal han/hun udnævnes: Standerstrygning eller generalforsamling?
Enighed om, at Årets roer for henholdsvis damer og herrer er de medlemmer med højst roede
antal kilometer. Det samme gør sig gældende for roning i roergometrene.
Udnævnelsen sker til Standerstrygningen.

Frederikshavnerordningen/Ældreidræt
Indsendt af Kaj Jensen
Udmeldelse af FUF
FUF har i forbindelse med den nye Frederikshavnerordning kørt meget stærkt på, at medlemmer
over 25 år ikke skal have noget som helst, skønt de har mange foreningsmedlemmer, hvor der er
rigtig mange medlemmer over 25.
Der er enighed om, at vi udmelder os af FUF. Det betyder ikke meget økonomisk 2-300 kr årligt,
men vi vil gerne markere vores utilfredshed.
Det blev besluttet, at vi vil prøve at etablere en ”ny forening” for medlemmer over 60 år, for at få
del i de midler kommunen giver til Ældreidrætsklubberne. Nærmere herom senere.

Nye medlemmer
Peter Emil Pedersen har kontaktet Flemming og sagt, at det er kommet ham for øre, at en gruppe
Standup Paddlere er hjemløse. Er der mulighed for på en eller anden måde at få dem indlemmet i
roklubben.
Hvad gør vi for at få nye medlemmer og helst unge?
Hvem har energi til at stå for det?
Det viser sig at Kajakklubben har Standup Paddling på deres program i flg deres hjemmeside, så vi
vil ikke prøve at få dem ind i roklubben.
I stedet blev der foreslået, at vi eventuelt tager kontakt til byens maritime uddannelsessteder f eks
Martec, for at se om vi kan få et samarbejde under en eller anden form.
Er der medlemmer, der i den forbindelse vil påtage sig opgaver i den forbindelse hører vi gerne
nærmere.

Mail fra tidligere bestyrelsesmedlem i Kajakklubben
Indsendt af Kaj Jensen.
Roklubbens bestyrelse har modtaget en mail fra et tidligere bestyrelsesmedlem i Kajakklubben.

I mailen udtrykker medlemmet blandt andet utilfredshed med, at roklubben har optaget to
kajakroere og beskriver baggrunden for eksklusionen.
Kaj Jensen mente og foreslog, at bestyrelsen skulle reagere på mailen ved at give Kajakklubben
besked på, at man anså mailen som en utidig indblanding i roklubbens bestyrelsesarbejde og det
tegnede ikke godt for det fremtidige samarbejde samt at roklubben betragtede mailen som
undergravende og skadelig.
Den øvrige bestyrelse ville ikke ”bære mere ved til bålet” og anså mailen som et udtryk for
medlemmets frustration over, at de ekskluderede kajakroere nu var medlemmer i roklubben og
ville ikke reagere på mailen.
Sagen resulterede efterfølgende i, at Kaj Jensen, da han ikke kunne få flertal for sit forslag, med
øjeblikkelig virkning trækker sig ud af alt bestyrelsesarbejde og andre tillidsposter han har i
roklubben.

Ansøgninger hos fonde
Orienteringssag
I øjeblikket har vi tre ansøgninger liggende hos fonde. Det drejer sig om:
Spar Nord Fonden: 12 000 kr til køb af nye kulfiberårer til Øsen. Pris for årer incl transport 15 000
kr – egenbetaling 3 000 kr. Ansøgt beløb 12 000 kr. Forhåbentligt svar inden jul
Nord Energi: 15 000 kr til indkøb af varmepumpe til sommerhuset. Svar inden udgangen af
februar.
Sparekassen Vendsyssel: 10 000 kr til nyt køkken i Bratten. Køkken 10 000 kr + opsætning 5 000 kr
(eget arbejde). Forhåbentligt svar inden jul

Flyers
Orienteringssag
Vi har med John Kristensen som tovholder fået nye Flyers – betalt af de penge vi fik af DIF.

Svømmetider i Svømmehallen
Svømning starter tirsdag den 30.10.2018 og slutter den 26.03.2019. Mødetid lige uger kl 19.00 og
ulige uger kl 19.30.

Vi har bane 1 og 2. Vi samarbejder også i år med Kajakklubben, der har bane 3 og 4 i samme
tidsrum.

Generalforsamling
Fastsættelse af dato.
Generalforsamlingen er fastsat til onsdag den 06.02.2019 kl 18.30.
Klubben er vært ved 3 stk håndmadder i lighed med sidste generalforsamling.
Dagsordenens udformning
Er denne form for dagsorden bedre end den gamle, hvor vi kun havde en overskrift?
Enighed om, at denne her form for dagsorden fungerer udmærket med uddybende tekst.

Eventuelt
Kaj Jensen har, som tidligere nævnt i referatet, besluttet sig for med omgående virkning at trække
sig fra bestyrelsesarbejdet.
Det er med beklagelse, vi har modtaget Kajs beslutning.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke taknemlighed for den energi og inspiration, Kaj har udvist gennem
de mange år, han har siddet i skiftende bestyrelser.

Fastsættelse af næste møde
Næste møde fastsat til onsdag den 28.11.2018 kl 19.00

