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Dagsorden og referat 

1. Status på roaktivitet 
Det er gået rigtig godt med roaktiviteten med faste 3-mandshold (3-4 hold har været på vandet). 
Aktiviteten er dog pt. for nedadgående, hvilket sandsynligvis skyldes vejret. Instruktion for nye 
roere er iværksat. John har i samarbejde med klubbens instruktører etableret faste instruktionshold 
á 2 instruktører, så der er et fast instruktørhold pr. ny roer for at opfylde retningslinjerne om faste 
rohold. 2 nye roere er pt. under instruktion. 
 

2. Yderligere åbning af roklubben 
I forbindelse med fase 2 af genåbning af Danmark, hvor der blev lempet for retningslinjerne for 
afvikling af udendørs idræt, har DIF og DGI den 13. maj tilpasset retningslinjerne. Bestyrelsen har til 
mødet ikke modtaget nyt herom fra DFfR, og kunne derfor ikke beslutte, hvordan en yderligere 
åbning af roklubben skulle foregå. 
Efterfølgende er nye anbefalinger gældende fra 14. maj modtaget fra DFfR (kan ses her). 
Se endvidere mail fra John, udsendt til medlemmerne den 15. maj, hvor du skal tilmelde dig, hvis 
du vil ro under de ændrede betingelser. 

 
3. Status på SUP 

Ricki har kontaktet Heidi Brauteseth, og hun vil holde instruktion af 1-2 timers varighed for SUP-
instruktørerne (Andrea, Christian H. og Ricki), når tid og vejr tillader det.  
 

4. Klubbens økonomi og ansøgning om hjælpepakke  
Flemming gennemgik skemaet ”Tab på Corona-krisen”, som viser et tab i værste fald på 45.000 kr.  
Flemming indsender ansøgning om hjælpepakke til DIF senest den 15. maj.  Besluttet at Flemming 
udsender meddelelse til medlemmerne og gør dem opmærksom på muligheden for at støtte via 
gavegiro. Denne meddelelse er efterfølgende udsendt til medlemmerne den 14. maj 2020. 
 

5. Eventuelt  
John oplyser, at tur til Hirsholmene med overnatning er planlagt til den 23. juli 2020. John udsender 
nærmere. 
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