
 

 

Referat - Bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub den 17. maj 2022, kl. 19.30-

21.30 

Deltagere: 

Flemming Hansen 

John Kristensen 

Andrea Welzel 

Torben Hylle 

Christian Hyldgaard Nielsen - afbud 

Christian Helbo 

Ricki Sørensen 

Birgit Søndergaard 

Margit Pedersen 

Dagsorden og referat 

1. Erfaringer med bådebro og sliske  

2. Klublokalet – Optimering  

3. Evaluering af turen til Tolo  

4. Roaften med Rotary den 1. juni 2022 

5. Sommerhus 

6. Klubbens økonomi  

7. Næste møde 

8. Eventuelt  
 

Ad 1.Erfaringer med bådebro og sliske  
Der arbejdes med en ny konstruktion for at lette op- og nedtagning af bådene – ellers ok. 

 

Ad 2. Klublokalet – Optimering  

Status – ingen aktivitet pt. 

 

Ad 3. Evaluering af turen til Tolo  

Tilfredshed med turen. John sender en artikel til alle medlemmer. 

 

Ad 4. Roaften med Rotary den 1. juni 2022, kl. 17.45 

Der kan køre videosekvenser om roklubben på lærredet i klublokalet, som ”baggrundsunderholdning”. 
Vil afhænge af, om der kan findes en projektor mere. Andrea undersøger. – Jeg har ingen projektor, 
der kan tilsluttes min eksisterende pc. 

Antal deltagere fra roklubben og antal deltagere fra Rotary – 4–5 instuktører + min. 8 roere – Andrea 
får oplyst endeligt antal deltagere fra Rotary, og der udsendes forespørgsel om deltagelse til 



 

 

medlemmerne. Roklubben bidrager til roaftenen med roning på vandet, e-roning, en fortælling om 

klubben samt evt. hjælp til forplejning. 

 

Ad 5. Sommerhus 

Er udlejet i hele perioden fra 6. maj til 17. september 2022, hvilket er tilfredsstillende. 

 

Ad 6. Klubbens økonomi 

Flemming omdelte balance pr. d.d.  
Nedgang i medlemstallet på 4, men dette opvejes af kontingentstigningen, så kontingentindtægten er 
uændret i forhold til 2021. 
Udlejning af klubhus som sidste år. 
Økonomien ser rimelig ud, dog er elregning indtil nu allerede på 22.000 kr. Beløbet dækker perioden 
november 2021 til og med april 2022. I 2021 var elregningen for hele året totalt set på 17.000 kr. 
Klubben er tildelt samme svømmetider som sidste sæson. Det er præciseret, at klubben stiller med en 
ansvarlig instruktør. 
Bestyrelsen er positivt indstillet til forslag om etablering af solceller for at reducere elregningen. 

 

Ad 7. Næste møde 
Onsdag, den 17. august 2022, kl. 19.00. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Møllen rundt den 23. august 2022 kl. 1700. 

Der arbejdes stadig med ajourføring af hjemmesiden. 

John har skænket 2 gavekort på en rotur, som præmier til brug ved et velgørende arrangement. 

Flemming er indstillet til frivillighedsprisen i Frederikshavn Kommune, men slap ikke igennem nåleøjet. 

Deltagelse i en SUP-festival besluttes af SUP instruktørerne. 

Venø Rundt den 11. juni 2022 – Flemming udsender orientering til medlemmerne (er sket). 

Streaming af foredrag fra Aarhus Universitet er stadig i støbeskeen. 

Forslag om en anden type redningsvest - hvis det er muligt – når vi skal have redningsveste næste gang 

(Andrea). 

 

 


