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Referat af bestyrelsesmøde 01. april 2019 kl. 18:30 
Til stede: Erik, Inge, Michael, Pia, Johanne RW og Rein 
(Johanne HS) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Valg af ordstyrer og referent 
 

3. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

4. Årshjulet  
Formandsmøde 
D. 8/4 19 – 21 er der formandsmøde i Københavnskredsen i Lyngby dameroklub. 

På programmet er nyt om Kom og Ro, Ungdomstiltag og rocenter. 

Der er 22 klubber i Københavnskredsen. 

 

Rochefmøde 
Se under rochefen. 

 

Vinteraktivitetsudvalget tjekker op på nuværende lærere, og leder evt, efter nye    
Torsdagsgymnastikunderviser forsætter 

Formiddagsgymnastikunderviser fortsætter 

Zumbaunderviser – regner med at fortsætte 

         
5. Specifikke emner til dagens møde 

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. 

Konstituering 

Formand: Erik 

Næstformand: Michael 

Kasserer: John 

Sekretær: Pia 

Rochef: Inge 

Kajakchef: Carsten 

Johanne RW: Ungdomsrepr. 

Rein: Ungdomsrepr. 

 

6. Nyt fra formanden 
Det blev drøftet hvordan stof til Rosport blev bedre organiseret.  

Der skal være en facebookgruppe for ungdommen, hvis ikke der findes en i forvejen. Det er der tvivl 

om. 

 

 

7. Nyt fra næstformanden:  
Intet 

 

8. Nyt fra kassereren:  
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Intet 

   

9. Nyt fra kajakchefen                
Intet             

 

10. Nyt fra rochefen 
Der har været møde i Københavnskredsen. Der forsøges at få gang i ungdomsarbejdet og der vil 

blive arrangeret grill og fællesroningsarrangementer. 

Der bliver åbnet hus arrangement d. 27. april fra 10 til 12 i alle Københavnske roklubber. Der skal 

være en del medlemmer til at hjælpe med det. Der bliver busreklamer og lysavis ved Nørreport. 

 

Der bliver et genopfriskningsarrangement tirsdag d. 9. april, hvor kommandoer osv. genopfriskes. 

 

Der kommer et link ud til alle, så alle kan se ressourcebanken, så alle kan se hvem der er med til 

hvad. 

 

Der er tur til standerhejsning til Nivå 4. maj. 

 

Bente og Mikkel har haft gang i noget SUP – Vi har fået tilbud om træning for 5 – 6 personer d. 6. 

juni, og vi kan så låne SUP en uges tid. Det er omkostningsfrit for klubben. Dem der tager 

instruktionen skal være indforstået med at instruere øvrige medlemmer i ugen efter instruktionen og 

det skal være instruktører. 

Bente får lov at gå videre med projektet – Erik skriver til hende. Inge tager hånd om at finde 

deltagerne. 

 

11. Nyt fra ungdomsrepræsentant 
Der skal liv i ungdomsafdelingen da der skal flere ungdomsmedlemmer. Der er en del der er stoppet. 

Der skal også laves flere sociale arrangementer. Johanne og Johanne vil gerne stå for at lave nogle 

brochurer målrettet mod ungdom med invitation til d. 27. april.  

 

12. Nyt fra seniorrepræsentant 
Ingen har meldt sig. 

Der skal findes en §79 repræsentant. Erik prøver at finde en fra seniorgruppen. 

 

13. Emner til næste møde 
Kommunikation til Rosport og andre medier, så der kommer mere klarhed og bedre information. Og 

kommunikere deadlines ud. Hvilke medier bruges til hvilke udmeldinger. 

 

14. Næste møder 
13. maj 18:30, 3. juni 18:30, 12. august 18:30 

 

15. Eventuelt: 
Killingemøde d. 7. august 18:30 – Killingedåben er lørdag d. 24. august 

Standerstrygning: 26. oktober kl. 16 

 

 

 

 


