OPSLAGSTAVLEN
Referat Opslagstavlen - Bestyrelsesmøde den 12. august 2020 kl. 19.00
Deltagere:
Flemming Hansen
John Kristensen
Margit Pedersen, referent
Ricki Sørensen
Andrea Welzel
Torben Hylle
Christian Hyldgaard Nielsen
Christian Helbo
Dagsorden og referat
1. Status på coronasituationen
a. Fungerer klubbens retningslinjer?
Vi skal stadig huske at være opmærksomme på retningslinjerne – dels de almindelige
(afstand, vask/sprit, hosteetikette mm), samt de specielle for roklubben (vask af både, max.
antal personer i opholdsrum, motionsrum, omklædning og bad).
b.

Hvordan forholder vi os til kludene til rengøring/tørring af bådene mht. hygiejnen.
Vi udskifter kludene med nye (ansvarlig Christian Hyldgaard). Kludene skal vaskes godt ud
efter endt brug så, at der ikke er sand m.m. tilbage i dem.

2. Sidste forberedelser til klubbens årlige kaproning
Rochef og formand finder ud af evt. handicap såfremt, det bliver nødvendigt at bruge flere
bådtyper.
3. Benyttelse af klubbens bro og sliske af andre end klubmedlemmer
Forslag til skiltning af bådebroens ejerforhold:
”TILHØRER FREDERIKSHAVN ROKLUB
Kan benyttes efter aftale
Henv. tlf. xx xx xx xx”
Det vil se fint ud på et teaktræsskilt med en rustfri stålramme uden om, placeret et sted hvor vi ikke
falder over det.
Enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for skiltning.
4. Ny flydebro, sliske og bådopbevaring
Forslag om nedsættelse af et udvalg, der sammen med Peter Emil ser på mulighederne for ny
flydebro, sliske og bådopbevaring. Max 2- 3 personer i alt, der så kan indstille til bestyrelsen.
Det bemærkes, at slisken på nuværende tidspunkt er repareret, men den holder nok ikke, da
de bærende elementer er ved at ruste op. Der nedsættes et udvalg, som melder tilbage til
bestyrelsen om forslag – mindst 2 forslag - om en samlet løsning mht. flydebro, sliske og
bådopbevaring.

I arbejdsgruppen deltager Torben og Flemming fra bestyrelsen, og gruppen supplerer sig selv
med øvrige fagpersoner. Tilbagemelding om mulige løsninger til bestyrelsen inden næste
bestyrelsesmøde.
5. Status på SUP
a. Kurser
Der er ikke aftalt nogen kurser, men der er 3 kursister til undervisning den 13.08.20
Forslag om blikfang på porten (Flemming laver forslag)
b. Instruktionskurser
Udskydes til næste år!
6. Status på roaktivitet
a. Tilbud om styrmandskurser
Enighed om, at der er behov for styrmandskurser – et kursus udbydes hurtigst
muligt, og et mere til foråret.
John tager kontakt til Jørgen Hansen.
b. Kurser til forbedring af roteknik?
Alle instruktører opfordres til at gennemføre løbende teknikundervisning i
forbindelse med den daglige roning.
Tilbud om kurser for instruktøruddannelse.
Alle opfordres til at melde sig til instruktører, da klubben dels har behov for flere til
instruktion, og dels vil være et løft til den enkeltes roteknik.
7. Udvidelse med yderligere klubaktiviteter
a. Gåture
Vi arrangerer gåture i vinterhalvåret (f.eks. tirsdag), såfremt der er tilslutning til
det. – Hvem ønsker at være tovholder? Henvendelse kan ske til bestyrelsen.
b. Cykelture
Vi arrangerer cykelture (f.eks. torsdag), såfremt der er tilslutning til det. – Hvem vil
være tovholder? Henvendelse kan ske til bestyrelsen.
c. Andre aktiviteter? – Månedlig aften med bræt- eller terningespil?
Vi vil indkalde til inspirationsmøde i bestyrelsen.
8. Annoncering og PR med alle klubbens aktiviteter, vinter og sommer
Skal vi lave nogle flyers, som vi sætter op i supermarkederne, biblioteket og evt. andre steder?
Skal der gøres opmærksom på adgang til leje af klubhus og sommerhus?
Vi prøver at annoncere på sociale medier omkring klubbens aktiviteter.
Christian Helbo opretter en SUP-gruppe på facebook og kommer med oplæg for annoncering
der.
John og Andrea ser på udkast til flyer og andet PR-materiale.
9. Politik omkring medlemskab af klubbens lukkede facebookgruppe
De, der ikke længere er medlem af roklubben, kan ikke længere vær medlem af klubbens
lukkede facebookgruppe.
10. Søgning om midler til ”sommeraktiviteter” jf. mail fra DGI/DIF (Flemming har søgt om pkt. b og
h). Skal der søges til andet? Skal vi tænke stort?
a. Et sæt årer til Simon eller Knud Rasmussen
b. En romaskine, høj model
c. Coastalbåd (et eller flere) - Torben har fået et tilbud – 35.000 kr.
d. Finansiering af annonce i Lokalavisen og åbent hus arrangement (udvidelse af Johns PRtiltag)

e. Støtte til rekruttering og fastholdelse af frivillige: ”Hjælper-arrangement” for klubbens
frivillige (instruktører, tilsyns-, vedligeholdelses- og rengøringshold m.fl.)
f. Opstart af rospinningshold til vinter
g. Foredrag (emner, der relaterer til klubbens aktiviteter) – evt. kombineret med
”hjælperarrangementet”
h. Gratis medlemskaber i tre måneder
i. Udvidelse af klubhuset?
j. Andet
Besluttet, at der søges til pkt. b og h, som er mest relevant for klubben. Klubben har allerede
den 20/8 modtaget besked om, at der er bevilget et beløb på 22 500 kr.
11. Klubbens økonomi
Flemming omdelte regnskab opgjort pr. 12. august 2020. Regnskabet ser ok ud på
nuværende tidspunkt.
12. Eventuelt
Intet
13. Næste møde
Onsdag, den 7. oktober 2020, kl. 19.00-21.00.

