
TIL ORIENTERING PÅ GENERALFORSAMLINGEN I ROKLUBBEN DEN 9. JUNI 2021. 

På bestyrelsesmødet i roklubben den 28. april 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe på fire 

personer (Kirsten Morild Andersen, Christian Hyldgaard, Rigmor Skoven og John Kristensen) der 

skulle se på mulighederne for at forskønne/ændre og optimere klublokalet. 

Bestyrelsen er enig i, at klublokalet trænger til et løft, og arbejdsgruppen har den 26.5.21 holdt 

møde om mulighederne for at give lokalet et tiltrængt løft. 

Følgende forslag stiller vi til gennemgang på kommende bestyrelsesmøde den 9.6.21: 

FASE 1. 

1. I år påtænker arbejdsgruppen, at indkøbe nyt møblement i området ved baren. Ny sofa 

(hjørnesofa) nyt sofabord. Køleskabet flyttes evt.? 

2. Baren males hvid og klubbens logo (det blå/gule) sættes på fronten af baren. 

3. Der indkøbes Bluetooth til erstatning for det gamle stereo anlæg. 

4. Reol med ringbind fjernes. 

5. Opslagstavler skal muligvis have ny placering. 

6. Hylden hvor telefonen stod engang fjernes. 

7. Hylden og forhænget i gangen/garderoben (hvor ølkasser står) erstattes med et skab/eller 

fjernes. Spejl flyttes evt. 

8. Der indkøbes nye træbøjler til garderoben.  

9. Der indkøbes muligvis et glas pokalskab. 

Til dette ønsker arbejdsgruppen at få rådighed over kr. 6000,00 snarest. 

FASE 2. 

1. I 2022/23 - afhængig af klubbens økonomi - ønsker arbejdsgruppen at opsætte troltex 

plader i loftet i klublokale, køkken for- og mellemgang (lys grå med fint/mellem struktur) 

2. Der sættes LED spot i loftet med lysdæmpning. 

3. Endegavl i klublokale males hvid/lys grå. 

4. Akustik pladerne på vægge og i loftet fjernes. 

5. Etablering af en fotovæg i på væggen ud mod garderoben. Vi finder historiske billeder 

blandet med nye og får dem indrammet. Alle billeder, der hænger rundt om på væggene 

p.t. omrokeres m.v. 

6. Evt. give lokalet et mere maritimt look. 

Arbejdet med loft og lys er dyrt og vil muligvis ligge i omegnen af kr. 30.000 – 40.000. 

Vi påtænker at søge Jem & Fix fonden, der støtter med materialer. Hvis vi får afslag her, spørges XL 

byg i Elling om tilskud/sponsorat af materialer. Andre muligheder undersøges. Egenbetaling. 

Vi undersøger pris fra to elektrikere omkring etablering af spot i lofter. 

________________________________________________________________________________ 

Som det kan ses har indkøbet af ”nye” stole allerede givet lokalet et positivt løft. 

Lokalet lejes en del ud, hvorfor det også af den grund trænger til fornyelse. 

Muligvis kan lejen hæves når lokalet har fået omtalte løft. 

Fremtidige ønsker: Markise mod øst. Bord/bænkesæt på vest terrassen. 

Hvis bestyrelsen kan støtte arbejdsgruppens plan, kan der ikke ændres i prioriteringen uden 

arbejdsgruppens/bestyrelsens accept. 

Ret til små ændringer forbeholdes. 

Hilsen Kirsten, Rigmor, Christian og John 



 


