Referat fra bestyrelsesmøde den 28.02.2019.
Referent: Poul Budde
Deltagere: Margit Pedersen, Torben Hylle, Steen Larsen, Andrea Welzel, Flemming Hansen, Ricki Sørensen,
Poul Budde og følgende gæster med formand for Firmaklubberne Marianne, instruktør Ronnie og
initiativtager Heidi Brauteseth,

Formål: opstart af Stand Up Paddle (SUP) i Frederikshavn og afklaring om Roklubben kan blive en aktiv
medspiller og drage fordel af samarbejdet på lang sigt.
———————————————————————————————————————————
Mødet var foranlediget af Heidi, som er instruktør og aktiv deltager i SUP og har i brev af 05.02.2019
fremsendt forslag til Roklubben om samarbejde.
SUP klubben er i opstartsfasen og ønsker at drage fordel af vores beliggenhed, klubfaciliteter, lokalkendskab
til havet og erfaring med nødvendige krav til sikkerhed. Indtil nu er ”klubben” en del af Frederikshavn
Kommunes Idrætsforening.
Roklubben ser en fordel i at få unge mennesker inddraget i klubben - fremtidssikre klubben og få en bedre
økonomi.
Ifølge Heidi breder sporten sig rundt i landet og interessen blandt kommunens borgere er så stor, at
Frederikshavn Firma Klubber har besluttet sig for, at udbyde SUP til sine medlemmer i 2019.

Centerchef og formand for Frederikshavn Firma Klubber Marianne Juul Rasmussen -2600 medlemmer fremlagde sine visioner - herunder stærk vilje og nødvendig økonomisk støtte til projektet.
Mødet sluttede i positiv ånd og Marianne vil inddrage foreningskonsulent Morten Andersen til at undersøge,
hvad andre klubber har gjort og hurtigst muligt få overblik og indkaldt til nyt møde med helt konkrete facts.
Marianne satser på opstarten med kursus i april måned og på vandet i maj måned.

Af nøgleord på mødet kan nævnes:

-

der er på nuværende tidspunkt 6 - 7 instruktører i SUP.
et board koster fra 2.000,- til 7.000,-.
organisering.
sikkerhed.
er der plads nok i klubben til boards og våde våddragter.
er der behov for opstilling af container.
tilladelse til container.
hvor ligger medlemskabet - roklub eller FIK og hvor havner kommunale støttekroner.
antageligt omkring 40 - 50 medlemmer.
aldersgruppe fra ung til “gammel”.
FIK har forsøgt at åbne samarbejde med Kajakklubben uden held.
sikre klubbens primære funktion som roklub ved at tildele bestemte tidsperioder til SUP.

Hermed sluttede mødet og vi afventer nærmere.

Øvrigt nyt:
Klubben har fået en henvendelse fra fysioterapeut Signe Mølholt Sørensen om der var mulighed at henvise
afsluttede patienter fra Phønix.
Flemming bliver kontaktperson.
______________
Steen er kontaktet af MIN FORENING, som “vistnok” tilbyder gratis service indenfor IT området.
Måske kan vi fremover skrotte rokortet.
Vi forholder os roligt derom.
______________
Med hensyn til varmepumpe i sommerhuset, hvortil vi har fået 15 000 kr fra ENV Fonden, blev det aftalt, at
Flemming foranlediger en varmepumpe opsat samt indkøber 2 – 3 solcelleventilatorer til omkring 350 kr pr
stk. Solcelleventilatorerne opsættes i toiletbygning samt selve huset for at sikre bedre ventilation.

Næste møde 27.3-2019 kl. 19.00

