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Til stede: Jacob Krusell, Inge Petersen, Jørgen Ulrich Ramhøj, Arne Lund, Bente Henriksen, Morten 
Brander Eriksen, Jens Peter Bovbjerg. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Årshjulet. 

Mette Bacher stopper som formand for Københavner-kredsen. Kredsen har generalforsamling den 26. 

februar og efterlyser formandskandidater. 

Festen i forbindelse med standerhejsningen lørdag den 2. april (sæt x i kalenderen) arrangeres ligesom 
sidste år af kajakroerne i samarbejde med festudvalget. 

3. Nyt fra formanden. 

Installationen af hejsen i bådehallen nærmer sig afslutningen. Når hejsen er blevet indviet skal alle 

styrmænd instrueres i brugen af hejsen. 

Vedr. ombygningen på 1. sal, så går det meget fint. Topper giver en forbilledlig orientering om 
projektets forløb på klubbens Facebook-side, og mange i klubben leverer en formidabel indsats 

sammen med håndværkerne. 

Forslag om lavere kontingent til ungdom/studerende. Der udarbejdes et forslag til 
generalforsamlingen om en vedtægtsændring, der sikrer unge under 25 og studerende en lavere 

kontingentsats.  

Forslag om ændring af valgperioder. Der udarbejdes et forslag om, at valg til bestyrelsen bliver 2-
årig, således at halvdelen af bestyrelsen fremover er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. 

4. Nyt fra næstformanden. 

Klubben har fået en invitation til deltagelse i ”Seniordage 2016”, fra Nabo Østerbro. Invitationen 

videresendes til seniorudvalget. 
 

5. Nyt fra kassereren. 

Regnskabet er færdigt og godkendt af klubbens revisorer. Bestyrelsen underskrev regnskabet, som 
vedhæftes som bilag på indkaldelsen til generalforsamlingen. 

6. Nyt fra kajakchefen. 

Mille er villig til at modtage valg til kajakchef. 

På grund af sygdom er det ikke muligt at gennemføre de første planlagte kurser i havkajak. 
Kajakudvalget forsøger at skaffe en ekstern instruktør. 

7. Nyt fra rochefen. 

Arne har indkaldt klubbens instruktører til instruktørmøde den 18. februar. Indtil nu har kun 2 meldt 
deres ankomst. 

Redningsvestene fra Tryg-Fonden er ankommet. Arne kontakter Ingrid med henblik på omtale heraf. 
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Skjold-klistermærkerne til kajakkerne er kommet. 

Sikkerhedsinstruks for Roklubben Skjold gøres færdig og sendes til Jacob til underskrift. Herefter 
lægges instruksen på hjemmesiden, og der orienteres i næste nyhedsbrev. 

8. Nyt fra seniorerne. 

Intet. 

9. Nyt fra ungdomsroerne. 

Stillingen som ungdomstræner er slået op på DFfR’s hjemmeside og kommer på vores hjemmeside 

og i nyhedsbrevet. Der er indhentet tilbud på tre børne-turkajakker med tilbehør. 

I forbindelse med bevillingen på 30.000 kr. til kickstart af skolesamarbejdet bliver der etableret et 
kajakstativ/scullerstativ til 12 både i mellemrummet mellem container og skur. 

Når vi har aktiviteter med skoleklasser kræves det, at mindst en voksen har et godkendt 1.-
hjælpskursus. Den 9.-10. april afholdes et førstehjælpskursus for klubbens medlemmer. Der er plads 

til 16 deltagere, og tilmelding skal ske til Bente (henriksen.bente@gmail.com) senest 29. februar. 

10. Nyt fra sekretæren.  

Indhentede emner til næste nyhedsbrev. 

11. Næste møde. 

2. marts. Generalforsamling 16. marts. 

12. Eventuelt 

Intet. 
 


