
 

 

Referat - Bestyrelsesmøde den 3. februar 2021, kl. 19.00 (zoom-møde) 

Deltagere: 

Flemming Hansen 

John Kristensen 

Margit Pedersen, referent 

Ricki Sørensen 

Andrea Welzel 

Torben Hylle 

Christian Hyldgaard Nielsen 

Christian Helbo 

 

Dagsorden og referat 

1. Ny flydebro, sliske og bådopbevaring – status fra arbejdsgruppen 

Der er modtaget tilbud fra Marine Design, Hirtshals (bådebro) og tilbud fra Oscar Petersen 

& Søn (sliske), som tillagt udgifter til montering og fjernelse af gammel bro og sliske 

skønnes at beløbe sig til i alt ca. 300.000 kr. En sådan udgift har foreningen ikke kapital til. 

Besluttet at Flemming ansøger om fondstilskud til projektet. Såfremt det ikke lykkes at få 

kapital til både bro og slisk, har slisken 1. prioritet.  

 

2. Status på aktiviteter 
a. Bådvedligeholdelse 

Lakarbejder er taget med hjem af vedligeholdelsesholdet, da man ikke må opholde sig i 
klubhuset. Alle 2’ere bliver færdige til sæsonstart eller umiddelbart derefter. 
Vedligeholdelse af alle 4’ere venter til næste sæson, da de kan bruges, som de er i denne 
sæson. 

b. Motionsaktiviteter (skal vi tilbyde indendørs aktiviteter online?) 
Forslag om at forsøge med online-yoga. Christian Helbo vil se på mulighederne og forsøge 
med opstart torsdag den 11. februar kl. 19.00. Der vil komme nærmere herom. 
 

3. Klubbens økonomi 

Klubregnskabet for 2020 samt budget 2021 udsendt før mødet. Materialet gennemgået og 

regnskabet ser trods corona-situationen fornuftigt ud. 

 

4. Kontingent 2021 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021. 

 

5. Planlægning af generalforsamling 
Det er besluttet, at vi afholder generalforsamlingen så snart dette er muligt. Nærmere drøftelse 
omkring tidspunkt m.m. aftales på næste bestyrelsesmøde i marts 2021. 
 



 

 

6. Kurser og andre aktiviteter i og udenfor klubben 
a. Planlægning af kurser for roklubbens medlemmer i 2021 

SUP-kurser tilbydes i sæsonen 2021 på tilsvarende vilkår som i sæson 2020. Derudover 
undersøges samarbejde med campingpladsen i nærheden af roklubben. Et møde med 
campingpladsens ejere er planlagt til senere på året. 
Der vil også blive udbydt et korttursstyrmandskursus i løbet af sæsonen samt eventuelt et 
knobkursus, hvis der er tilslutning til et sådant. 

b. Kursustilmeldinger af medlemmer til kurser udenfor klubbens regi  
Der er bl.a. træner A (Silkeborg Roklub i april) samt langtursstyrmandskurser, se DFfR’s 
kursusoversigt her. Nederst i kursusoversigten finder du spotkurser, hvor man kan tilmelde 
sig og komme på en kontaktliste. Når flere har vist interesse sættes kurset op og 
planlægges. Hvis ikke kurset har interesse, binder man sig ikke, men kan takke nej. 
Der er mulighed for at leje robåde forskellige steder i landet. Blandt andet kan der leje en 
4’er coastal båd hos Ægir i Aalborg. Det koster 200 kr. pr. dag. Når tiden er til det, bookes 
der en dag for interesserede. 

c. Andre arrangementer i 2021 

• John oplyser, at Bjarne Laustsen gerne vil komme, når det bliver muligt.  

• Tur til Hirsholmene til sommer afventer lempelse af coronarestriktionerne. 

• Der er planlagt løvfaldstur i Struer. Der er p.t. ikke planlagt løvspringstur i år.  

• Vi minder om tur til Lindenborg Å, arrangeret af Poul, hvor tilmeldingsfrist er senest 
1. marts 2021; pris: 250 kr.  

• John oplyser, at Amsterdamturen (igen) aflyses pga. corona.  

• Kaproning (Møllen rundt) planlægges til august/september 2021. 

• Når det er muligt, at vi igen kan mødes, vil klubben arrangere et fælles socialt 
arrangement. 

• Det overvejes endvidere, at vi selv arrangerer ture i Danmark, i stedet for at 
benytte os af ture arrangeret af DFfR, da det må kunne gøres billigere. John 
henviste til en del invitationer fra andre klubber. 

 
7. DfFR’s strategiplan til 2025: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4XTmn0-

4OyAmiOsdyrEvdyMG6rhtSmXyA4n_wz6CcDh9WHw/viewform i aug  

Er der punkter, som vi skal have drøftet nærmere inden eller på næste møde? 

Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde for en drøftelse af, om der er inspiration at hente for 

klubben. 

 

8. Eventuelt 
John oplyser, at der er opbakning til vinterroning fra DFfR, hvis det drejer om f.eks. 2’er eller 4’er 
(max. 5 personer). Se regler iflg. DFfR nedenfor: 
”Vinterroning: 
Retningslinjer og anbefalinger for ALLE landets roklubber: Alle danske roklubber skal lukke for al 
indendørs aktivitet. I skal lukke for træning indenfor, bådvedligehold, sociale aktiviteter. Kort sagt 
alt aktivitet, der foregår i klubhuset.  Bestyrelsesmøder opfordrer vi til, at I afholder online. 
Vinterroning kan kun dyrkes i grupper af maximalt 5 personer. Roerne må kun opholde sig i 
bådhallen for at hente materiel, og man møder omklædt, og alle øvrige restriktioner skal 
overholdes”.  
 

https://roning.dk/kerneydelser/uddannelse/kursusoversigt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4XTmn0-4OyAmiOsdyrEvdyMG6rhtSmXyA4n_wz6CcDh9WHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4XTmn0-4OyAmiOsdyrEvdyMG6rhtSmXyA4n_wz6CcDh9WHw/viewform


 

 

Vi har rettet henvendelse til Anna Karina Gravad, DFfR, idet vi har erfaret, at andre klubber i landet 
fortsat roer. Hun oplyste overfor os, at DFfR ikke har indvendinger, mod at der roes p.t. i bobler af 
tre eller fem personer. 
 
Er der medlemmer, der har lyst til at ro inden standerhejsningen, bedes de kontakte John inden 
den 15. februar 2021 på mail john@plakaten.dk eller tlf. 22878687. John prøver så at sætte hold. 
Det skal oplyses, at der p.t. kun kan roes i Lars Høyer, Knud Rasmussen samt 4’erne.  
 
Gåture bliver en helårsaktivitet, så der er et alternativ, hvis vejret ikke er til roning.  
 
Christian Hyldgaard foreslog maling af gæstetoilettet, som forsøg for at se, hvordan en gang hvid 
maling vil tage sig ud på de røde murstensvægge. Emnet henvises til drøftelse på næste 
generalforsamling. 
 
 Vi drøftede kort mulighed for renovering af motionsrummet (vægge og gulv). Kan eventuelt også 
drøftes på kommende generalforsamling. 
 

9. Næste møde 
Næste møde aftalt til onsdag, den 17. marts 2021 kl. 19.00-21.00. Hvis vi stadig ikke må mødes i 
klubhuset, holdes mødet online. 
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