
 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub den 11. august 2021, kl. 19.00-21.00 

 

Deltagere: 

Flemming Hansen 

John Kristensen (afbud) 

Margit Pedersen, referent 

Andrea Welzel 

Torben Hylle 

Christian Hyldgaard Nielsen 

Christian Helbo 

Lise Bak (afbud) 

 

Dagsorden og referat 

1. Bådebro og sliske 
Der mangler svar fra en enkelt ansøgning før arbejdet kan iværksættes.  
 

2. E-roning 
Klubben har modtager kr. 35.000 fra DFfR til opstart. Christian Helbo har undersøgt 
mulighederne for indkøb af udstyr og fremsender forslag til bestyrelsen. Forslaget er 
efterfølgende modtaget og udstyret indkøbt. Christian er tovholder på e-roning.   
 

3. Årets kaproning  
Årets kaproning er planlagt til den 17. august. Såfremt vejret bliver dårligt, skubbes 
kaproningen til ugen efter. Flemming har efterfølgende sendt besked til medlemmerne. 
Efter mødet: Kaproning er udskudt til tirsdag, den 24. august 2021, kl. 17.00. 
 

4. Tilmeldingsstatus til Tolo 
Der er tilmeldt i alt 23 personer (16 roere og 7 ægtefæller). Der er booket 5 både, og der 
afholdes et fællesmøde for deltagerne primo 2022. John indkalder. 
 

5. PR for nye medlemmer – Roere fra skipperskolen 
Andrea har taget kontakt til Jens Jørgen Vinter ang. netværksgruppe i Rotary for eventuel 
en prøveroningsaften.  
Bestyrelsen behandlede et forslag fra Kaj Jensen, om hvervning af nye medlemmer ved 
kontakt til Martec – Søfartskolen, for at undersøge interessen blandt eleverne.  Aftalt at 
bestyrelsen vil kontakte Martec desangående. 
 
 
 



 

 

6. Status på forbedringer/opfriskning af roklubben 
John havde grundet afbud fremsendt notat om status på optimering af klublokalet. Notatet 
taget til efterretning (vedlagt). 
 

7. Forsikringsdækning for materiel og personel – se nedenstående links om henholdsvis DFfR´s 
forsikringsdækning samt Tolo roklubs forsikringsdækning til inspiration:   
DFfR: https://roning.dk/kerneydelser/viden/forsikring-gennem-dffr/ 
Tolo: https://www.toloroklub.dk/forsikringsdaekningomhandlende  

Det er vigtigt, at medlemmerne er opmærksomme på, at personskade skal dækkes af egen 
ansvarsforsikring. 
 

8. Sommerhuset – status på udlejning, vedligeholdelse, økonomi og evt. andet 
Udlejning går fint. Der er problemer med tagrenden, som er trykket. Besluttet, at 
tagrenden fornyes.  
 

9. Klubbens økonomi 
Gummilister på portene er i stykker, så der trænger vand ind i bådhallen. Besluttet at 
listerne fornyes – pris ca. 5.000 kr. Flagstangen skal have ny fod, da beslagene på den 
eksisterende er gennemtæret. Besluttet, at der købes ny fod. Flemming udleverede 
regnskab ajourført til dato. Regnskabet ser fornuftigt ud. 
 

10. Eventuelt 
Ønske om genopfriskningskursus i kommandoer, roteknik, øvelse i skift i bådene. Kan evt. 

ske i forbindelse med roturene. John aftaler nærmere med instruktørerne, der skal stå for 

den praktiske prøve af styrmandskurset.  

Obs på, at der er en uddannet styrmand i hver båd, samt at vedkommende står opført som 
styrmand i rojournalen. Styrmanden er altid ansvarlig – også selv om vedkommende ikke 
sidder på styrmandspladsen. 
Der er tilmeldt 6 til den teoretiske del af styrmandskurset den 25. august. Efterfølgende 
gennemføres den praktiske del ved hjælp af klubbens instruktører. 
 

11. Næste møde 
 Ny dato aftales senere. 
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