
 

 

Referat -  Bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub  

den 21. marts 2022, kl. 19.00 – 21.00 

 
Deltagere:  

Flemming Hansen  

John Kristensen  

Andrea Welzel, referent  

Torben Hylle  

Christian Hyldgaard Nielsen  

Christian Helbo  

Ricki Sørensen 

Birgit Søndergaard 

Afbud: 

Margit Pedersen 

 

Dagsorden og referat 

1. Status på vinterarbejdet 

2. Status på bådebro og sliske  

3. Klublokalet – Optimering 

4. Klubhusets omgivelser 

5. Martec 

6. Tolo 

7. Sommerhus 

8. Standerhejsning 

9. Tilbud om event med Christian Mourier Havrehed – oceanroer jf. tidligere mail 17/3-

2022 

10. Klubbens økonomi 

11. Næste møde 

12. Eventuelt 

 

Ad 1. Status på vinterarbejdet 

Alt går efter planen. Syvsten skal have nye rullesæder og bliver ikke færdig til standerhejsning. De 

andre både er færdige. 

Ad 2. Status på bådebro og sliske  

De sidste dele er kommet og forventes monteret i løbet af ugen. 



 

 

Når vores hjul på bådevogne er for slidte, sætter de sig fast, når de kører på slisken, hvorfor alle 

hjulene skiftes. Hjulene er bestilt og forventes leveret om et par dage. 

Ad 3. Klublokalet – Optimering 

Fase 1 er færdig plus billeder fra fase 2. Der skal yderligere penge til fase 2. Det overvejes at købe 

en markise til terrassen. 

Ad 4. Klubhusets omgivelser 

Græsplænen trænger til at blive stukket af. Planen mod syd gror over fliserne. Bestyrelsen 

opfordrer frivillige til at hjælpe med arbejdet. 

 

Ad 5. Martec 

Vi har meddelt Martec, at vi ikke kan tilbyde instruktion på faste tidspunkter om morgenen. Vi har 

tilbudt dem at komme til vores sædvanlige instruktionstider, dvs. mandag aften. Martec vender 

tilbage, hvis der er nogen, der er interesseret. 

Ad 6. Tolo 

Kaj og Grethe har meldt fra. Lena tager med. Deltagerne mødes den 20. april 2022, kl. 18.30. 

 

Ad 7. Sommerhus 

Der er forskellige opgaver, der skal laves. Malerarbejdet er i gang, og reparation af døren venter vi 

med til efter sæsonen. 

Ad 8. Standerhejsning 

Mandag, den 28. marts 2022, kl. 17.00. Der serveres pølser og brød i bådehallen. Flemming sørger 

for indkøb. 

Ad 9. Tilbud om event med Christian Mourier Havrehed – oceanroer jf. tidligere mail 17/3-2022 

Der skal være fællesspisning og vi skal sørge for mediedækning. Se bilag. 

Bestyrelsen vil gerne kende tidspunktet mere nøjagtigt med hensyn til arrangementets afvikling. 

Eventuel mulighed for at invitere de øvrige klubber fra havnen og Sæby Roklub. Hvis ikke vi selv 

kan stå for maden, kan den købes udefra. 

Vi er interesseret, men vil gerne vide, hvornår han kan give os den endelige dato. Andrea 

undersøger og vender tilbage til bestyrelsen. 

Ad 10. Klubbens økonomi 

Flemming gennemgik regnskabet. De første kontingenter er ved at komme ind. Sommerhuset er 

godt udlejet. Bådebro og køresliske er bogført med godt kr. 170.000. Økonomien ser samlet set 

fornuftig ud. 

Ad 11. Næste møde 

Tirsdag, den 17. maj 2022, kl. 19.30. 



 

 

Ad 12. Eventuelt 

Rotary besøger roklubben onsdag, den 1. juni 2022, kl. 17.45. De forventer at blive omkring 30 

personer, der skal ro i robåde og i romaskinerne. 

Nordjysk Ronetværk: Hanne og Lars vil gerne fortsætte i ronetværket, men ikke som tovholdere. 

Løvspringtur er den 30. april 2022 i Aalborg. 

Venø rundt er den 11. juni 2022. 

Yoga: På grund af manglende tilslutning, vil der ikke blive yoga til næste vintersæson. 

Nybegyndere anbefales, at få roinstruktion i romaskinerne de første 2 til 3 gange. I tilfælde af 

dårligt vejr, flyttes roning til romaskinerne. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at tilmelde sig kurser for instruktøruddannelse. Giv gerne 

besked til Flemming, hvis du er interesseret. 

Skab til dameomklædning er købt og skal samles. 

 

 

 

 

 
 


