
   
 

B - møde 2. Marts 2016 
 

1. Arbejdsdage og andre dele af årshjulet 

Arbejdsdag  - 10. April kl.10  16. Jesper laver plan og opslag. Flemming laver info til hjemmeside. 

Standerstrygning -  30. Oktober kl. 14.30 

Arbejdsdag - 6. November kl. 10  

Svømmevesteprøver -  2.4 , 9.4., 16.4. 

 

2. Udmeldelser 

Udmeldelser sker prompte. Ved evt. indmeldelse igen tages der fra sag til sag stilling til, om der 

skal betales restgæld. 

 

3. Nye medlemmer 

Vibeke Flemming Jesper og Martin har holdt møde og aftalt procedure. Vibeke og Flemming 

udformer den på skrift. Den udformes som et velkomstbrev. Flemming opdaterer hjemmesiden. 

 

4. Bådpladser 

Bådpladsopkrævning sendes ud med sommerkontingentopkrævningen for hele 2016. 

Prisen er som aftalt 200kr for alle pladser. 

Næste helårsopkrævning sendes ud med januaropkrævningen. 

Nøgle til Nørresøbadet, kajakskuret og motorbådshuset er nu den samme. Jesper hænger en på 

opslagstavlen og sørger for at den har så stort vedhæng, at den ikke kan glemmes i en lomme. 

I forbindelse med renovering af Nørresøbadet, arbejdes der på forskellige løsninger . Der tegnes to 

forskellige scenarier med placering af containere på roklubbens grund. 

 

5. Frigivelseshold 

Der er godt 35 der har vist interesse for at starte på kajakroning. Der kan starte 15 personer fra 

ventelisten. Der er planlagt undervisningsforløb. 

Der er tilmeldt to til ro afdelingen. Veteranerne laver forløb for den ene, seniorer for den anden. 

 

6. Standerhejsning 

Berit laver opslag og kagebageliste. Flemming lægger det på hjemmesiden 

Berits forslag til kandidat til vintertræningspokal vedtages. Martin sørger for gravering. 

 

7. Salg af Hjarbækgrunden 

Der laves et betinget skøde på salg af grunden. 

 

8. Brug af hjertestarter 

Der laves to nye datoer for kursus i brug af hjertestarteren. 

 d. 31. 3. Kl 18.30  

d.2. 4. Kl 12.00 



   
 

Kisten laver aftaler og opslag. Vi fastholder beslutningen om ikke at lade hjertestarteren  registreres 

på hjemmesiden www. hjertestarter.dk, men Vibeke laver orienteringsbrev til naboer om at vi har 

en hjertestarter. 

  

9. Rokort 

Kris er igang med at få systemet klargjort og han udbyder introkurser inden standerhejsning. 

 

10. Snapsting 

Berit kontakter Ole, for at bede ham afgøre om kajakpolofolket vil lave en opvisning i salonsøen. 

Hvis skal han kontakte Mette Hagen hurtigst muligt. 

 

11. Evt. 

Næste møde  
29.3.  kl. 17 
 

Referent : Kirsten Hald 

 


