
Referat	af	bestyrelsesmøde	10.	oktober	2016	

Tilstede: Erik, Helle, Mille, Bente, Keld, Michael, Arne og John 

Fraværende:  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen bemærkninger 

 

2. Valg af ordstyrer. 

Bente 

 

3. Årshjulet. 

Standerstrygning og klubkaproning. Arne kan ikke komme. Sørger for lister m.m. Arne prøver at 

overtale Cai og Mille til at stå for den praktiske afvikling.  

Der sendes en reminder ud. Kaproning fra 13 til 16 

Mille laver facebook opslag så vi får et vink om hvor mange der kommer. 

Michael sørger for praktisk indkøb. 

Arne snakker med Frederikke vedr. ungdomsroerne. 

Arne og Mille sørger for pokaler/medaljer. 

 

4. Nyt fra formanden 

Standerstrygning – Der mangler rostatistik til åre-uddeling. Arne tjekker op så der både er sølvpagaj 

og sølvåre. 

 

Indlæg til Rosport – Vi må melde pas på et indlæg i dette nummer. 

 

Låsesystem – Binau har været forbi og arbejder på sagen. Kun bådhallens briklæser virker.  

 

Herrersaunaen – termostaten virker ikke, så der bliver 115 gr. Erik afventer prismelding fra Topper. 

Der afsættes 5.000 kr. Hvis det koster mere må det overvejes igen.  

 

Der skal også bedre lys i værkstedet – Der afventes på et tilbud. 

 

5. Nyt fra næstformanden. 
 

Keld Lybke er trådt ind som repræsentant for seniorerne. Han træder også ind i seniorudvalget. 

Grundet vedtægterne kan Kjeld ikke træde ind med stemmeret, da bestyrelsen skal vælges på 

generalforsamlingen. Keld bragte selv dette på banen og har ikke noget problem med dette. 

 

Seniorgymnastik – Der har været kontakt til nogle enkelte undervisere, men de har sagt nej tak. Det 

er 1 time tirsdag og 1 time onsdag. Der fortsættes med at lede inden for budgettet 5.000 kr. for 

indeværende år. 

 

Lokaleudlejning til kaffe/kage om eftermiddagen. Prisen er sat til 500 kr. Ingen depositum. Dette 

gælder foreløbig 1 år. Max. 25 personer. Max. 4 timer. Skal være afsluttet kl. 17. Lejer skal være 

medlem af klubben. 

 



6. Nyt fra kassereren. 

Jens Peter har lavet et forecast på årsregnskab. Det ser meget positivt ud, men John vil gerne lige 

vende det med Jens Peter en ekstra gang. 

 

7. Nyt fra kajakchefen. 

Der er købt 2 nye plastikkajaker, nye pagajer og meget andet grej på udsalget. 

 

Der er efterlyst lys til kajakerne. Mille undersøger hvilke muligheder der er. 

 

Vinterroning – Forslag om at følge vandtemperatur – 10 gr. Det giver mere mening end 

datofastsættelser. Ansvaret for sikkerheden ligger hos kajakudvalget. 

 

Mølleåen og den store københavnertur er der gang i.  

Nytårstur fra klubben til Tuborghavn – Vinterpåklædning er påbudt.  

Luciaarrangementet der er et fællesarrangement – samme regler gælder 

 

8. Nyt fra rochefen. 

 

Arne følger op på de manglende arbejder fra ombygningsudvalget, så der kan komme lidt klarhed over 

om der findes tegninger af reol i baglokalet. 

 

Kursusplan er kommet. Inge Seit kommer på rospinning. Frederikke skal også på. Birger vil også gerne 

på, men kan ikke i Hellerup. Jørgen vil også gerne på. Arne sørger for tingene. 

 

Der efterlyses medlemmer, også fra seniorgruppen, der kan deltage på instruktørkursus i februar. Det 

er et sikkerhedsproblem at ikke frigivne roer uden instruktør. Arne er tovholder på denne sag. 

 

§79 – der er mulighed for ekstra bevillinger. Arne foreslog nye elefantriste m.m. til båderamperne. Nye 

borde til klublokalet. Erik sørger for at sende disse ansøgninger. 

 

9. Nyt fra Ungdomschefen 

 

Det går rigtig godt med ungdomsafdelingen. Der er godt 20 ungdomsmedlemmer.  

Deltagelse i vinteraktiviteter – Frederikke har lavet et skema for dem. Svømning bliver den første halve 

time. Der skal findes en løsning på gymnastikken, så der er plads til alle. Bente tager sagen videre med 

Frederikke.  

 

10. Nyt fra sekretæren. 

 

11. Nyt fra seniorrepr. 
 

Ansøgningen vedr. formiddagsgymnastik tirsdag og onsdag bliver indtaget i 2017 budgettet. 

 

Vedr. materielforvaltning – Der er store vaskedag d. 6. nov.  - kun for roere, da der ellers bliver for 

mange mennesker.  Der kommer kasser til veste. 

 



 

12. Emner til næste møde. 

Klubben har 130 års jubilæum ved næste standerhejsning. Skal der gøres noget ekstra ud af det?  

Killingedåbsfesten gav underskud på omkring 10.000 kr. Der skal tænkes over hvordan festerne skal 

afvikles, så der kommer flere. 

Fællesture for hele klubben. 

13. Eventuelt. 

 


