Referat – bestyrelsesmøde den 1. juli 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. SUP
a.
b.
c.
d.
e.

Retningslinjer
Instruktion
Guide
Udbydelse af kurser
PR
Underpunkterne behandlet samlet.
SUP-instruktørerne har udarbejdet udkast til retningslinjer for SUP, som bestyrelsen
godkendte. Retningslinjerne lægges på roklubbens hjemmeside. Der oprettes en særlig
fane for SUP på hjemmesiden. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.
Bestyrelsen godkendte John’s udkast til artikel i Lokalavisen om genåbning af roklubben.
John vil også kontakte Kanal Frederikshavn om samme. Roklubben kan igen tage mod nye
SUP’ere og roere. Introduktion for nye roere er som vanligt mandag aften(er) kl. 19.00. For
nye SUP’ere holdes introduktionsmøde 15. juli 2020, kl. 17.00 (alternativt ugen efter den
22. juli). Interesserede kan umiddelbart efter introduktionen tilmelde sig roklubbens SUPSKOLE. Pris for deltagelse i SUP-SKOLE er 399 kr., som refunderes i kontingentet ved en
efterfølgende indmeldelse i klubben. SUP-instruktører aftaler nærmere om indholdet af
introduktionsmødet, og Flemming laver tilmeldingsskemaer til SUB-SKOLE.

2. Robåde
a. Placering
For at udnytte pladsen i bådhallen bedst muligt har Flemming udarbejdet skitse til placering
af bådene. Skitsen er tidligere fremsendt til alle medlemmer. Gulvet i bådhallen vil blive
forsynet med markeringer, så der ikke er tvivl om, hvor bådene skal stå.
b. Skader
Knud Rasmussen er repareret. Syvsten er under reparation og må pt. ikke benyttes. Den
forventes klar om ca. 2-3 uger.
Efter mødet: Syvsten er repareret og frigivet.
3. Slisken
Der indhentes tilbud på ny slisk.

4. Status på klubbens coronatiltag
Flemming har lavet opgørelse over, hvor mange personer, der efter Corona-reglerne må opholde
sig i de enkelte rum i roklubben. Opgørelsen er tidligere blevet fremsendt til medlemmerne. Forslag
om, at der blev sat skilte om max. antal på dørene. Det aftaltes at vente med en eventuel skiltning
til efter 8. juli, hvor regler om forsamlinger ændres.
5. Svømning til vinter
Roklubben er sammen med Kajakklubben tildelt 5 baner i svømmehallen tirsdage kl. 18.55 – kl.
19.50 i perioden 1.09.2020 – 30.04.2021. Bane 5 er forbeholdt hurtigsvømmere.
6. Klubbens økonomi
a. Udlejningsstatus sommerhus
b. Udlejningsstatus klubhus
c. Hjælpepakker, kan vi søge flere? Hvad med økonomisk hjælp til ældre og sårbare grupper i
idrætsforeningerne? – Læs linket og tænk over mulighederne.
d. Sponsorater
e. Andre indtægtskilder?
f. Udgifter det første halve år i store træk
Pkt. a., b., d., e. og f. behandlet samlet.
Flemming omdelte balance udvisende status på regnskabet pr 1.07.20, hvor lejeindtægter fra
sommerhus og klubhus ligger noget under niveauet for 2019, men dog bedre end frygtet,
hvilket skyldes, at sommerhusudlejningen ikke blev ramt så voldsomt, som først antaget.
Flemming kunne desuden fortælle, at klubben har modtaget 15.120 kr. fra Coronahjælpepakken. Klubben havde oprindelig ansøgt om 45.000 kr. DGI havde modtaget
ansøgninger om tilskud på i alt 266 mio. kr. til puljen på 84,4 mio. kr. Det må derfor anses som
tilfredsstillende, at vi har modtaget ca. 1/3 af det ansøgte. Mulighederne for sponsorater og
øvrige andre indtægtskilder blev kort drøftet.
Ang. økonomisk hjælp ti ældre og sårbare grupper i idrætsforeningerne har bestyrelsen
besluttet at ansøge om14.000 kr. til en genforeningsfest med det formål at ”få alle med igen”
efter corona-nedlukningen.
7. Eventuelt
- Christian Hyldgaard spurgte til mulighederne for at ro udenfor de officielle rotider.
Der er følgende muligheder:
- Mandag- og fredagsroning kl. 0900 ved henvendelse til Lena.
- Tilmelde sig den lukkede Facebook-gruppe i Roklubben ”Frederikshavn Roklub –
Medlemmer”.
- Selv opsøge 2-4 andre roere og aftale en rotur.
-

Årets kaproning finder sted søndag, den 16. august 2020, kl. 14.00.

-

John oplyser, at den planlagte tur til Hirtsholmene med overnatning den 23. juli 2020 er
ikke endeligt på plads, fordi Naturstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har givet
tilladelse til overnatning. De tilmeldte vil høre nærmere fra John.

8. Næste møde
Onsdag, den 12. august 2020 kl. 19.00.
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