
Bestyrelsesmøde den 20 marts kl. 19.00 
Deltager: Erik, John, Bente, Michael og Arne 
Afbud: Mille 
Referat: AL 
 
Dagsorden  
1. Opfølgning 
 

• Coastel reglement sendes til ES til u.skrift så det kan 
komme på hjemmesiden 

 
• Mandat til om/tilbygning skitse udleveret og drøftet 

fremlægges til generalforsamlingen af ALU 
 

• Forældrekontingent 1 voksen til +65 pris 
 

• Erik deltager i bomøde  hos advokaten for arvesagen 
torsdag, vi afventer det endelige udfald. 

 
• Båddåb 

 
Kulfiber coastelbåden fra Nordea navngives af 
Winnie Kongstad, der kommer ikke nogen deltager 
fra Nordea Fonden, men fremsender balloner og 
deres  logo. 

 
• Krista og Viggo Petersens fond deltager, formanden 

for fonden kommer og døber bådene. 
 

• Motorbåd kommer dagen før standerhejsning der 
skal indkøbes trækvogn til båden. 

 
• Kajak afd. 

 
• Rokort.dk er klar til brug, John skal lige teste,  der 

udarbejdes en kort vejledning 
 

 
2. 
Generalforsamling  
 

• Bente sørger for småkager, kaffe, te og mælk til aften  
• Opsætning af borde og stole til GF 
• Overhead projektor John 
• Mødetid kl. 18.00 

 
3. Eventuelt  
 

• Ungdom henter den indkøbte dobbelt sculler i DSR 
Bente 

 
• Sølvgade Skole inviterer til folkemøde 14 september 

en politisk debat i Kongens Have temaet samarbejde 
om skolen, vi skal finde en deltager 

 
• Klubben afholder Sommer roskole i uge  26 og vi skal 



have fat i hjælpere til at afvikle roskolen 
• Der er udarbejdet sikkerhedsinstruks for sommer 

roskolen som gælder for afviklingen. 
 

• Robattle Danmarks stærkeste klasse OL sammen 
med Sparta og løber af stablen 8-9 maj med roning 
på programmet d.9/5 . der er indtogsmarch om 
mandagen hvor vi opstille maskinerne og andre ting 
til selve arrangementet.  
Kronprins Fredrik deltager den 9maj med andre 
celebre personer, hvilket giver god PR.  der er også 
indtogsmarch tirsdag d.9 maj kl.9:00-9:15 
 
Finalen afholdes i Århus den 15 juni med roning på 
programmet 

 
Dags dato er der tilmeldt 3 klasser, 2 fra Sølvgade og 
1 fra Niels Stensens. 
Der udarbejdes en drejebog for selve afholdelsen af 
seancen der er tilbagevende hvert år. 

 
• Der tilskrives 8 Skoler hvor 6 klasser bliver tilbudt 

deltagelse. I april køres der et ro – ergometer ud til 
skolerne og gives instruktion 3-4 timer, hvorefter de 
selv skal afholde træningsdage. Bente og Arne. 

• Der søges efter hjælpere i klubben 
 

 
Mødet slut 22.00 


