Beslutningsreferat - B- møde den 27. marts 2019
Referent Flemming Hansen
Deltagere
Steen Larsen, Flemming Hansen, Andrea Welzel, Ricki Sørensen, Torben Hylle, Pia Larsen og Margit
Pedersen.
Afbud: Poul Budde Olesen

Standerhejsning
Kasserer Flemming Hansen oplyste, at man var klar til standerhejsningen. Et par medlemmer har tilbudt at
bage kage, hvilket er modtaget med kyshånd.

Nyt køkken i Bratten
Det nye køkken skal afhentes i Tårs. Kim Christensen vil finde en dag, hvor det kan afhentes ligesom han kan
skaffe en bil.
Det gamle køkken er tømt og vil blive nedtaget i løbet af begyndelsen af april. Det nye forventes opstillet
inden begyndelsen af maj måned, hvorefter der fastsættes en rengørings- og klargøringsdag. Huset er pr
dags dato udlejet fra 18. maj.

Akustik i klubhuset
Der er ligeså mange meninger om, hvordan akustikken kan forbedres som der er medlemmer i klubben.
Bestyrelsen har gennem John Kristensen talt med en mand, der er uddannet indenfor området og hans
konklusion er, at der skal opsættes nyt loft med 50 mm isolering og derpå troldtektplader.
Der er indhentet tilbud på arbejdet. Elektrikeren skal have ca 15 000 kr for at sænke lampestederne og
tømrerentreprisen koster ca 50 000 kr, altså omkring 65 – 70 000 kr, når der tages forbehold for ekstra
småudgifter.
Kommunens Anlægspulje kan søges, men de giver hovedsagelig penge til energiforbedringer og vi kan derfor
formentlig højst forvente et tilskud i størrelsesordenen 15 – 20 000 kr. Vi har altså en egenudgift på mindst
50 000 kr. Det er urealistisk, at klubben kan løfte en sådan udgift på nuværende tidspunkt.
Der er måske en mulighed for en billigere løsning a` la den man har på restaurant ”Smørgåsen”. Her har man
i loftet ophængt nogle plader med lydisolering magen til det vi har på væggene. Dette ser ud til at virke og er
formentlig en løsning, vi kan løfte økonomisk.
Bestyrelsen afventer det videre forløb.

Redningsveste
Torben Hylle har gennemgået og kontrolleret redningsvestene, så de er klar til en ny sæson. Det er et stort
arbejde og næste år vil vi prøve at kontrollere vestene ved en fælles medlemsaften i marts måned.

Det er tanken at holde en sikkerhedsaften inden næste års standerhejsning, hvor medlemmerne skal
medvirke ved kontrol af vestene. På den måde bliver det klart for alle, hvilket arbejde det i virkeligheden er
og der bliver flere, der kan udføre opgaven.

Ren natur
Der er etableret en ordning, hvorefter foreninger mv kan medvirke til at holde naturen ren. Ordningen går
ud på, at man tilmelder sig projektet og får tildelt en strækning, hvorpå man har ansvaret for at indsamle
affald. Det drejer sig kun om èn enkelt dag og klubben honoreres med 3 000 kr.
Margit Pedersen er tovholder på projektet og det lader til, at pengene er lige til ”at samle op” med en enkelt
dags indsats. Bestyrelsen håber medlemmerne tager godt imod projektet. 3 000 kr luner altid godt i
klubkassen.

SUP (Stand Up Paddle)
Som de fleste sikkert ved, har vi fået en henvendelse om optagelse af SUP medlemmer i klubben.
SUP er en sportsgren, der vinder mere og mere frem og det dyrkes efterhånden af mange mennesker –
fortrinsvis yngre – i hvert fald yngre end roklubbens medlemmer. De mangler et sted at være med deres
SUP-boards og et sted at klæde om.
Bestyrelsen har holdt flere møder med de interesserede, Frederikshavn Firmaklubber (FFK) samt en
konsulent fra DGI og man vil nu høre medlemmerne om deres mening. FFK har en pose penge de vil putte i
projektet ligesom vi kan søge DIF/DGI puljen om tilskud til at etablere en SUP-afdeling. DGI vil det første år
kunne stille 4-6 SUP-boards til rådighed på lånebasis.

Bestyrelsen vil dog ikke gøre noget, før vi har hørt, hvordan medlemmerne stiller sig til det.
Der er ingen tvivl om, at det vil betyde ændringer i det daglige klubliv – flere mennesker, mere pres på
omklædningsrummene, plads til SUP-boards mv.
Samtidig står det også klart, at roklubben trænger til nye yngre medlemmer. Gennemsnitsalderen stiger for
hvert år.
Bestyrelsen har påtænkt at oprette en SUP-afdeling med et specielt SUP-kontingent. SUP-kontingentet er f
eks gældende fra april/maj måned og indtil oktober. I Sæby findes en SUP klub og her er kontingentet så vidt
vides 800 kr, hvorfor vores kontingent ikke bør være højere.
For dette kontingent får man adgang til at dyrke SUP og intet andet. Såfremt man ønsker at blive ”rigtig”
medlem af roklubben betaler man fuldt kontingent – det første år dog fratrukket SUP-kontingentet.
Bestyrelsen vil helst ikke ind i et for tæt samarbejde med FFK, idet det kan være vanskeligt, når to forskellige
foreninger skal være sammen om noget. Man kan eventuelt tilbyde FFK et bestemt antal medlemsskaber a
800 kr, såfremt de er medfinansierende til etablering af SUP-afdelingen. De skal selvfølgelig betale for
medlemskaberne.
Hvordan ordningen skal være, er ikke drøftet med de involverede parter, da man først vil høre
medlemmernes indstilling.

Der er altså intet bestemt endnu og alt står åbent. Siger medlemmerne nej, så bliver det
selvfølgelig ikke til noget. Der skal være et stort flertal blandt medlemmerne, der siger ja, før
bestyrelsen går videre med sagen. Et smalt flertal er ikke nok.

Der afholdes et medlemsmøde om sagen tirsdag den 2. april kl 19.00 i klubhuset. Det er vigtigt at
så mange som muligt kommer til dette møde.
Der udsendes ikke yderligere materiale om sagen, da det hele er så løst endnu, så netop derfor er
det vigtigt du møder op.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 22/5 2019.

