
   
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. 11. 2015 

 
Ad 1. Opfølgning på referat 

Vedr. leje af svømmehal til kajakpolo laver Vibeke en kalkule på, om det er bedre for klubben at 

forsøge at dele lejen med Tange Roklub end at opkræve kontingent fra de medlemmer af Tange 

Roklub, som spiller kajakpolo. 

 

Ad 2 Generalforsamlingen 

Jens Ravn har accepteret at tage ordstyrerrollen 

Martin spørger Peter Hansen om han vil tage referat. 

Martin og Vibeke laver budgetforslag og tilpasser regnskabet beslutningen om at der arbejdes med 

bådfond. Der hensættes 100.000 kr. i fonden med en 50/50 fordeling til kajakker og robåde. 

Fordeling af opgaver i den nye bestyrelse sker på første konstituerende møde efter 

generalforsamlingen. 

 

Ad 3. Anskaffelser 

Ønsker til anskaffelser fra både kajak- og ro- afdelingerne imødekommes. Det betyder et træk på 

67. 200 kr. 

Kilometerregistrerings-progammet Rokort anskaffes og driften af det indkalkuleres i budgettet. 

 

Ad 4.  8-projektet 

Advarslen til Claus Rost er sendt på to mailadresser og med papirpost til Clauses 

folkeregisteradresse. Der har ikke været nogen form for reaktion fra Claus. 

 

Ad 5. Brændeskur  - ombygning. 

Brændeskuret ombygges til foråret således at det kan rumme både private kajakker og brænde. 

Ombygningen udføres af Mercantec. 

 

Ad 6. Nyt vindue i værksted (nødudgang) 

Vinduet er sat i uden overtræk på budgettet.  

Varmesystemet vil blive gennemgået med en konsulent fra firmaet Brøndum. Jesper og Verner vil 

medvirke. 

 

Ad 7. Opdatering af roreglement 

Det reviderede forslag godkendes og det nye reglement lægges på hjemmesiden med en 

opmærksomhedsskabende tekst på forsiden. 

 

Ad 8. Lucia-sejlads – komsammen 

Flemming er arrangør og kontakter Kirsten hvis han er med på at arrangementet er for både forlæns- 

og baglænsroere. Flemming laver opslag med tilmelding.  Deltagerne sørger selv for lysende pynt. 

Klubben er vært med gløgg og æbleskiver. 

 

 



   
 

Ad 9. Hjemmesiden 

Søren har gjort en indsats så  hjemmesiden kører og nu kan nås direkte både fra I-pad og computer. 

 

Ad 11 Snerydning. 

Vibeke har kontakt til grundejerforeningen og der arbejdes på en løsning i samarbejde med den. 

 

Ad 12  Evt. 

Den anskaffede hjertestarter sættes op inden generalforsamlingen. Kirsten sørger for det i 

samarbejde med Verner 

 

Dagsorden til næste møde 

 

Model for kontingent koblet med gebyr for bådplads – Jesper og Vibeke laver et oplæg. 

 

Konstituering – fordeling af opgaver. 

 
 

Referent: Kirsten Hald 

 

 

 

 

 

 

 

 


