
 

Referat – bestyrelsesmøde den 29. april 2020, kl. 19.00 
 
Deltagere: 
Flemming Hansen 
John Kristensen 
Margit Pedersen, referent 
Ricki Sørensen 
Andrea Welzel 
Christian Hyldgaard Nielsen 
Christian Helbo 
 
Afbud:  
Torben Hylle 
 
 
Dagsorden og referat 

1. Økonomi – Coronakrisen  
Flemming havde lavet en beregning af de økonomiske konsekvenser for klubben afledt af 
Coronakrisen. Klubben må forvente et tab på mellem 20.-25.000 kr. på grund af manglende 
indtægter (mindre udlejning af klubhus og sommerhus) og ekstra omkostninger (indkøb af 
værnemidler). Tabets størrelse vil afhænge af, hvor meget det lykkes at udleje klubhus og 
sommerhus, når der på et tidspunkt lempes for coronarestriktionerne om forsamlingsfrihed og 
grænselukning. Grunden til at ”tabstallene” er højere nu, end det fremgår af det netop udsendte 
roblad er, at der siden deadline er modtaget flere annulleringer af lejemål. Klubben vil, når der 
åbnes mulighed herfor, og vi kender de nærmere betingelser, ansøge om midler fra 
Kulturministeriets hjælpepakke til bl.a. lokale idrætsforeninger. Hvis det ikke lykkes at få tilskud fra 
hjælpepakken, kan det evt. blive nødvendigt med en ekstra kontingentindbetaling. 
 

2. Status på bookingsystemet 
- Holdinddelinger      
- Status på bookning af både 
Brug af bookingsystemet fungerer upåklageligt. Der er på nuværende tidspunkt oprettet 8 hold, 
men der plads til flere. Det er ikke for sent at melde sig til John. 
Christian Hyldgaard har afprøvet udendørs ergometerroning. Erfaringen fra Christian er, at det 
virker fint. 
 

3. Instruktion af nye roere 
Klubbens nye roere, som pga. af Coronakrisen endnu ikke har modtaget instruktion, vil snarest blive 
kontaktet af John med henblik på planlægning af instruktion. 
 

4. Status på SUP 
Opstart af SUP er vanskeliggjort af Coronakrisen, da det ikke har været muligt for interne 
instruktøremner at komme på kurser i SUP. Ricki vil kontakte instruktør Heidi Brauteseth med 
henblik på intern instruktion. 

 
5. Eventuelt 

Der har været en uformel standerhejsning. 
Venø rundt i juni er aflyst. 

 
Næste bestyrelsesmøde: 13. maj 2020, kl. 19.00 


