
 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub den 17. august 2022, kl. 19.00-21.00 

Deltagere: 

Flemming Hansen 

John Kristensen 

Andrea Welzel 

Christian Hyldgaard Nielsen 

Christian Helbo 

Ricki Sørensen 

Birgit Søndergaard 

Margit Pedersen 

Afbud: 

Torben Hylle 

 

Dagsorden og referat 

1. Klubbens økonomi  

a. Balance pr. 17.08.22 udleveret – økonomien giver ikke anledning til alarmerende 

bemærkninger. 

 

2. Klublokalet – Priser for udlejning  

a. Prisen er p.t. 1.500 kr. – Lejen sættes op til 1.800 kr. fra d.d. for fremtidige lejemål, 

dog stadig 1.000 kr. for medlemmer. 

 

3. Solceller og efterisolering af klubhuset 

a. Etablering af solceller startes op (der er modtaget tilskud fra DIF-fonden). 

Kommunernes anlægsfond ansøges om tilskud til efterisolering af klubhuset, der 

tages kontakt til Novasol for mulighed for kombineret lyd- og energiisolering af 

loftet. 

 

4. Forbedringer af bådene m.v. 

a. Udskiftning af sædeskinner mv. til Øsen som vinterprojekt – godkendt. 

 

5. Prototype på ny bådvogn 

a. De gamle bådvogne er skæve mv. Der foreslås nye bådvogne med en lidt anden 

konstruktion. Peter Emil og OPS går i gang med en prototype. 

 

6. Nødhjælpsposerne bør bindes fast i bådene 

a. Nu ligger de i agterrummene og ingen kan få fat i dem, når/hvis uheldet er ude. 

Iværksættes – placeres under styrmandssædet og fastgøres (evt. med velcro). 



 

 

7. Klubbens 80-års jubilæum i 2023 

a. 13. maj 2023 – der nedsættes et festudvalg med Flemming (tovholder) og Birgit. De 

supplerer sig med et par medlemmer mere – budgetforslag: 5.000 kr. 

 

8. Nyt båd / nye både; se bilag 1 

a. Andrea gennemgik de forskellige bådtyper, nævnt i bilag 1. Der var mest opbakning 

til coastalbåde fremfor Litebåde. Andrea undersøger, om der er mulighed for at 

låne en coastalbåd i Aalborg Herre-roklub og/eller hos det firma, der sælger dem. 

Hvis vi kan låne en coastalbåd i en periode, kan det give os et indtryk af, hvordan 

det er at ro coastalbåd. 

b. Der blev refereret fra andre klubber erfaring i at ro coastalbåde. Både fordele og 

ulemper.  

 

9. Tilbygning 

a. Udsat til næste møde 

 

10. Opslag ved bådebro og sliske; se bilag 2 og dette link: Hvem må bruge klubbens bro/ponton? | 

Dansk Forening for Rosport (roning.dk) 

a. Flertallet i bestyrelsen går ikke ind for opslag 

 

11. Kaproningsarrangement 

a. Møllen rundt den 23. august 2022, kl. 17.00. Der serveres pølser og brød. 

Bådholdene sættes som sædvanlig ved lodtrækning. 

 

12. Måneskinsture og/eller andre emneture 

a. Der arrangeres forsøgsvis måneskinstur omkring 10. september 2022. Nærmere 

følger. Andre emneture efter behov. 

 

13. Opslag om roning, som alle læser – reminder om facebookgruppe 

a. Der kommer en artikel om emnet i det næste robladet. Der er mulighed for at lave 

en ”minimal” opsætning på facebook. For hjælp til opsætningen vil man kunne 

kontakte bestyrelsen. 

 

14. Der kommer en omtale i robladet, men ikke en vejledning, da den vil blive alt for stor. I stedet 

skriver jeg, at man kan tage kontakt til bestyrelsen for at få hjælp. 

a.  

 

15. Opfordring til at skrive sig på tilmeldinger til stævner i god tid 

a. For at få afdækket interessen for deltagelse i stævner mm opfordres medlemmerne 

til straks efter opslag at tilkendegive, om man er interesseret i at deltage. 

 

16. Instruktørvagtplan 

https://roning.dk/nyheder/hvem-maa-bruge-klubbens-bro-ponton/
https://roning.dk/nyheder/hvem-maa-bruge-klubbens-bro-ponton/


 

 

a. Revideres, så der er to instruktører til stede i april og maj og en i resten af sæsonen 

ved instruktion mandag aften. 

 

17. Øve med nye roere 

a. Instruktørerne opfordres til evt. udvidet instruktion af nye medlemmer. 

 

18. Fokus på at sætte de rette bådhold, samt op- og nedtagning af bådvogn 

a. Ved sætning af bådhold tages hensyn til roernes styrke og erfaring. I båden skal der 

være en uddannet styrmand, og denne skal stå opført som styrmand i ro-journalen. 

b. Ved op- og nedtagning af bådene skal båden ligge korrekt på bådvognen og være 

under konstant opsyn (må ikke trækkes op med ryggen til). 

 

19. Uheldig episode drøftes – internt 

a. På grund af nogle uheldige hændelser skal der strammes op på følgende: 

i. Især ved pålandsvind skal man tilstræbe en sikkerhedsafstand på mindst 75-

100 m ved passage af rev, stensætninger mv. 

 

20. Livestreaming 

a. Bliver ikke til noget. Poul og Kim har undersøgt hos Aarhus Universitet og de har en 

aftale med byens biograf. 

 

21. Firmaevent 

a. Henvendelser fra firmaer m fl tages op fra gang til gang. 

 

22. Evt. fællesspisning og foredrag 

a. Forslag om foredrag med Erik Christensen i februar/marts 2023 

b. Fællesspisning ultimo oktober 2022 (efter efterårsferien). 

 

23. Førstehjælpskurser fra DFfR/Trygfonden 

a. Vi tilmelder os. 

 

24. Hjertestarter – henvendelse fra kajakklubben 

a. Kajakklubben ønsker at sætte en hjertestarter op mellem dem og roklubben. 

Indkøbet af hjertestarteren skal begge klubber deles om. Roklubben er ikke 

interesseret, da der allerede er en hjertestarter ved havnekontoret (200 m fra 

roklubben). Kajakklubben orienteres om beslutningen. 

Efter mødet: Er gjort. 

 

25. Næste møde 

a. 28. september 2023, kl. 19.00 

 



 

 

26. Eventuelt  

Intet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 1 – Coastal- og Litebåde 

Bilag 2 – Opslag ved både- og badebro i Neppenshavn 


