
   
 

Referat af B-møde d. 20.3. 2017 

 
Afbud fra Vibeke 
 

Ad 1 Opsamling på referat 

 

Punkter med relevans – 

a. Instruktørsituationen 

Der er styr på situationen for både børn og voksne 

Jesper laver instruktion løbende onsdag aftener efter det nye koncept. 

 

b. Skift af bank 

Ikke interessant for Jyske Bank 

 

c. Forsikringer 

Berit arbejder stadig på at få et møde med den lokale agent 

 

d. Fest  

På initiativtagernes foranledning og med bestyrelsens opbakning hedder det nu aktivitetsdag med 

fest og den er fastlagt til d. 17. juni. 

Initiativtagerne holder opstartsmøde d. 29. marts og melder herefter ud med, hvordan klubbens 

øvrige medlemmer involveres i aktiviteterne. Flemming annoncerer dette på Facebook og Berit 

laver opslag om samme. 

 

Ad 2 Polokajak - aktiviteten 

Ole deltager i drøftelsen 

Der er 6 - 8 aktive, hvoraf 3 er fra VRoKK. De øvrige er fra Tange, men aktive medlemmer af 

VRoKK 

Formålet med polokajakspillet er at tilbyde en aktivitet, som kan holde formen i orden hos 

kajakroere i vintersæsonen. 

Aktiviteten er omkostningstung i forhold til antallet af brugere. Berit undersøger de konkrete 

samlede omkostninger ved aktiviteten. 

Hun undersøger også om tidspunktet kan ændres evt. til søndag eftermiddag m.h.p. at få flere unge 

til at deltage 

Ole kontakter Johnny fra GIV, som måske vil sætte gang i nogle aktiviteter i klubben som kan 

rekruttere flere deltagere. Han tager også kontakt til Tange Roklub for at drøfte 

samarbejdsmodeller. På baggrund af disse informationer tages stilling til, hvad der skal ske med 

aktiviteten. 

 

 

AD 3  Retningslinier for gaver fra klubben og årsnåle 



   
 

Punktet udsættes igen for at Vibeke kan medvirke. Inden diskussionen på næste møde samler 

Vibeke og Kirsten information om, hvad de nuværende traditioner og praksis er. Dette gælder også 

for årsnåle. 

 

Ad 4 Flagstang 

Der laves et oplæg til generalforsamling om hvad der skal ske på sigt. 

Som led i dette beder Vibeke Morten Elsborg om at lave en vurdering af holdbarhed og 

vedligeholdelsesudgifter ved den nuværende . 

 

Ad 5 Faneholder 

Berit undersøger om det kunne være en opgave for Henrik Hvidtfelds søn, som er på svejsekursus at 

lave en fiks vægmodel som kunne monteres ved hoveddøren. 

 

Ad 6 Standerhejsning 

Vibeke ,Jesper, Berit, Martin og Flemming kommer. Vibeke laver stikord til talen. 

 

Ad 7 Diverse 

Tidligere medlemmer kan få en brush-up og Mogens frigiver dem. 

Roreglementet anviser, hvordan børn der bliver 18 i vintersæsonen skal forholde sig til vinterroret. 

 

Næste møde 

25.4. 
     Referent Kirsten Hald 
 

 

 

 

 


