
Opslagstavlen 

Referat - Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2020 kl. 19.15 

Deltagere: 

Flemming Hansen 

John Kristensen 

Margit Pedersen, referent 

Ricki Sørensen 

Andrea Welzel 

Torben Hylle 

Christian Hyldgaard Nielsen 

Christian Helbo 

Dagsorden og referat 

1. Opfølgning fra sidste møde 

a. Kludene  

Kludene bliver vasket af klubbens frivillige 

b. Styrmandskurser (efterårskurset er afholdt med 3. De er nu i gang med den praktiske del – 

en er færdig, der mangler pt. 2. Der udbydes et kursus igen til foråret marts/april) 

c. Udvidelse med yderligere klubaktiviteter med  

i. Gåture (vi mødes mandag, onsdag og fredag, som alternativ til motionsrummet – 

behovet undersøges førstkommende onsdag) 

ii. Cykelture (behov undersøges) 

iii. Andre aktiviteter (inspirationsmøde) – stilles i bero indtil Corona-situationen tillader 

det. 

d. PR – Oplæg til ny folder præsenteret – John arbejder videre med udkastet (udkast er 

efterfølgende modtaget) 

2. Ny flydebro, sliske og bådopbevaring – status fra arbejdsgruppen:  Gruppen har endnu ikke afholdt 

møde, da alle tilbud endnu ikke er modtaget. De indhentede tilbud og forskellige løsningsmuligheder 

drøftes i udvalget. 

3. Fællesspisning og standerstrygning (fællesspisning udsættes til senere – standerstrygning holdes den 

24. oktober 2020 kl. 14.00, som vi plejer med kaffe og hjemmebag) 

4. Evaluering af åbent hus arrangementet den 10. september 2020 (Åbent hus arrangement var en 

succes med 12-14 fremmødte - har givet 5-6 nye roere, hvilket er mere end forventet).  

5. Vinteraktiviteter og vinterarrangementer –Der er selvfølgelig stadig motion onsdag kl 09.00, Yoga 

starter torsdage kl. 19.00 efter standerstrygning. Som noget nyt er der også rospinning mandag aften 

kl. 19.00 efter standerstrygning. Foredrag om Livets gang på Christiansborg v/ Bjarne Laustsen den 

1. februar 2021. Julefrokost den 5.12.20 under forudsætning af, at Corona-situationen tillader det. 



Den 6.-7. februar 2021 instruktørkursus i Ægir, Aalborg - alle, der ikke har instruktørkursus opfordres 

til at søge. Den 13.-14. marts 2021 langtursstyrmandskursus i Aalborg (en forudsætning for deltagelse 

er gennemført instruktørkursus). 

6. Klubbens økonomi (12-14.000 kr. i mistet lejeindtægt vedrørende klubhuset forventes, da der igen 

er aflysninger. Balance pr 7.10.20 omdelt. Likviditeten er ok, der må dog forventes et underskud på 

driften. 

7. Eventuelt - John har bedt Jørgen Hansen om at lave kurser om brug af kompas, endvidere forslag fra 

John om radarreflektor, indkøb af billige styrmandsjakker, biografreklame 12.000 kr + moms (ikke 

relevant ved den pris), tilbud om fuldmåneroning,  SUP – møde med campingpladsen om SUP med 

deltagelse af John og SUP-instruktørerne (senere oplyst til at finde sted januar/februar 2021). 

Opfordring fra Andrea til en præcisering af corona-reglerne mht. at blive væk og orientere klubben 

ved mistanke om Corona og opfordring til at installere Smitte-Stop appen. Forslag fra Christian 

Hyldgaard om opgradering af klubhuset ved maling af vægge (Finn spørges).  

8. Andrea oplyste, at der er god plads til tirsdagssvømning, den store sauna kan benyttes gratis, da 

saunaerne ved omklædningsrummene er lukkede, og du skal selv medbringe hårtørrer, hvis du ikke 

vil tage hjem med vådt hår☺. 

 

 

 


