
Referat -  Bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub  

den 19. januar 2022, kl. 19.00-21.00 

 

Deltagere: 

Flemming Hansen 

John Kristensen 
Margit Pedersen, referent 
Andrea Welzel 
Torben Hylle 
Christian Hyldgaard Nielsen 
Christian Helbo 
Lise Bak (afbud) 

 

Dagsorden og referat 

1. Opfølgning fra sidste møde 

Andrea har forsøgt at få aftale med Martec, men det er ikke lykkedes. 
Efter mødet: Kontakten er skabt. 
 

2. Status på ny sliske og bådebro 

Der er bestilt ny bro og sliske. Dækket på bådebroen bliver i træ.  OPS, som leverer bådebroen, 
anbefaler, at der anvendes galvaniseret jern i stedet for aluminium, og at ristene laves i 
fibermateriale i stedet for galvaniseret jern. Bådebro og sliske leveres primo marts 2022. 
 

3. Status på forbedringer/opfriskning af roklubben 
Fase 1 er ved at være færdig. Fase 2 er startet, hvor etablering af en fotovæg er ved at være klar.  
Forbedringer gennemføres efterhånden som der er midler til det, da både rådighedsbeløbet fra 
klubben og donationen fra Søsterlogen Gry er brugt. 

4. Aktiviteter resten af vintersæsonen 
- Yoga: Er startet den 20. januar 2022 og slutter ultimo marts 2022. 

- eRoning og status på eRoning: Udstyret til E-roning benyttes sporadisk i forbindelse med 
roaktiviteterne mandag, onsdag og fredag formiddag. Iværksættelse af eRoning har ikke haft 
den tilgang af nye medlemmer, som var stillet i udsigt fra DfFR, men det var forventeligt. 
Klubben forventer dog fremover at få god gavn af det indkøbte udstyr. eRoning fortsætter på 
individuel basis. 

- Øvrige: Svømning – det kniber stadig med at få flere medlemmer til at benytte svømmehallen 
tirsdag aften, hvor der er 3 baner til rådighed. Bestyrelsen aftalte, at vintersæson 2022/2023 er 
afgørende for, om svømning fortsat skal være på programmet, hvis ikke tilslutningen øges 
markant. 

Gåturerne mandag, onsdag og fredag formiddag er kommet godt i gang efter nytår med ture i 
området i nærheden af klubben og en enkelt tur i Elling Plantage.  

Materielgruppen har knoklet/knokler med optagning og bortskaffelse af gammel bro og sliske 
samt klargøring af materiellet til næste sæson. 

 



5. Forespørgsel fra Rotary om roaften i juni måned 
25-35 rotary-medlemmer er interesserede. Roaftenen er aftalt til den 1. juni 2022, kl. 17.45, hvor 
det vil være muligt at prøve både roning i robåde og romaskiner samt få en orientering om 
roklubbens virke. Der vil blive behov for så mange roerer som muligt denne dag, da alle både 
forventes at skulle på vandet, og kun henholdsvis en eller to rotarianer kan placeres i en 
henholdsvis toer og firer. Alle bedes derfor at sætte kryds i kalenderen denne dag. 

6. Klubbens hjemmeside og evt. forbedringstiltag 
Forslag til ændring af hjemmesiden til en mere brugervenlig flade. Det foreslås, at en eller to får 
adgang til at redigere nyheder mv. John og Christian Helbo vil tage sig af opgaven. 

7. Orientering fra Rønnerhavnens visionsmøde v/John 
Som supplement til referatet fra visionsmødet kunne John oplyse, at der i den påtænkte udvidelse 
af Rønnerhavnen ikke er planer om flere broer i bassinet ud for roklubben. Der er forslag om, at 
inderste række både overfor kajakklubben fjernes. Vejen forbi roklubben gøres der ikke noget ved. 
Hvis der etableres nyt havnebassin mod nord, forbliver hammerhovedet uændret, hvorimod det 
nordøstlige hjørne af havneindløbet og de tre yderste huse fjernes. Roklubbens bidrag til Årshjul er 
at tilbyde roning for turister samt SUP-skole. Oplysning herom sendes til Rønnerhavnsforeningen. 

8. Sommerhuset 
- status på udlejning, vedligeholdelse, økonomi og evt. andet. Sommerhuset er udlejet 11-12 

uger i 2022. Gulvet i stuen trænger til udskiftning. 
 

9. Klubbens økonomi 
a. Generelt – regnskabet. Regnskabet ser fornuftigt ud. 
b. Sommerhuset – Sommerhuset har i 2021 givet et overskud på ca. 30.000 kr. 

10. Årsregnskab 2021 
Forskellige spørgsmål afklaret og regnskabet underskrevet. 

11. Generalforsamling  
Generalforsamlingen afholdes den 9. februar 2022, kl. 18.30 med spisning efter 
generalforsamlingen. Forslag om kontingentforhøjelse til 1.600 kr. 

På valg er John, Andrea, Flemming og Torben samt suppleanterne Christian Helbo og Lise Bak. 

12.  Tidspunkt for standerhejsning 
Standerhejsning mandag, den 28. marts 2022, kl. 17.00 med pølser og brød. 

13. Eventuelt 
Foredrag i roklubben med Bjarne Laustsen den 14. februar 2022, kl. 19.00 (oprindelig planlagt til 
den 7. februar 2022). 

Storskærmsaften onsdag, den 26. januar 2022, kl. 20.00. Indbydelse er udsendt. 

Km-penge i forbindelse med kørsel til stævner. Forslag om at den, der kører, honoreres med 2,00 
kr. pr. kørt km, som deles med af alle i bilen. 

Forslag om en dag med Brian fra E-roning (teknik). Det vil være ok, under forudsætning af, at det er 
gratis for klubben. Christian Helbo undersøger. 

John oplyste, at det koster 1.200 kr. at leje en palme. 

Interessen for instruktørkurser undersøges. Der opfordres til, at alle får et instruktørkursus. 
 

14. Næste møde 
Onsdag, den 9. februar 2022, kl. 17.30 – 18.30. 


