
 

Opslagstavlen 
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 
28.11.2018. 
 
Til stede: Steen Larsen, Flemming Hansen, Torben Hylle, Ricki Sørensen og Poul Budde. 
 
Afbud: Andrea Welzel og Pia Larsen. 
 
Referent: Poul Budde. 
 
Den 06.02.2019 er der generalforsamling og følgende er på valg: 
Steen er villig til genvalg som formand, men må oftest melde fra på grund af megen arbejde - 
anser det bedst for klubben der findes ny formand. 
Andrea på valg – villig til genvalg 
Ricki på valg - villig til genvalg 
Poul på valg - villig til genvalg. 
 
Nye tiltag for at skaffe medlemmer. 
Bestyrelsen opfordrer roklubbens medlemmer til at søge efter potentielle emner blandt bekendte - 
naboer, venner og familie til at benytte vores gode træningsmuligheder. Der er 4 gratis ture. 
Flemming har noget i støbeskeen med Kommunen. 
 
Flemming har forespurgt følgende: 
Sparnord Fonden om nye årer til Øsen. 
ENV - ENIIG om kr. 15.000,- til ny varmepumpe til sommerhuset. 
Sparekassen Vendsyssel om tilskud til nyt køkken i sommerhuset. 
 
Sparnord siger nej til løbende annoncetegning i klubbladet, men giver kr. 6.000,- til nye årer. 
 
DIF har tidligere skænket kr. 21.990,- til 2 nye romaskiner. Som bekendt var der fejl i leverancen 
og klubben modtog 2 maskiner i den lave og billigere version. 
Besparelsen er - ifølge regel - returneret til DIF. Det drejer sig om 4 740 kr. 
 
Klubbens drift har p.t. et underskud på kr. 13.000,-. 
Ultimo året antages underskuddet at være kr. 20.000,- 
Med sommerhusudlejning m.v. forventes overskud på kr. 4.000,-. 
 
FG90 har forespurgt Steen om de kan bruge svømmebane 8 i tidsrummet 19.30 - 20.00. 
Det må de gerne - hvis vi ikke benytter den. 
 
Der var overvejende stemning for øget kontingent på mødet om evt. stiftelse af ny Ældreforening. 
Bestyrelsen overvejer derfor en kontingentstigning til næste år. Det skal helst være sådan, at 
indtægter fra kontingent og udlejning af klubhus skal dække klubbens drift og indtægter fra 
sommerhus, kiosk og roblad kan bruges til nyanskaffelser, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket jf 
ovenstående afsnit om klubbens drift. 
Forslaget om stiftelse af Ældreforening blev som bekendt nedstemt.  
 
Næste møde den 16.01.2019. 
 
 
Efter referatet er udfærdiget, er der kommet afslag fra Sparekassen Vendsyssel. 

 



 

 
 
 
 

 


