
   
 

Referat af  bestyrelsesmøde d. 23. oktober 2017 
 

Ad 1. Gennemgang af sidste referat 

Instruktørsituationen 

 Michael Rykov er interesseret i instruktørrollen for baglænsroere inden kommende sæson. 

 Erik Smidt og Jens Hansenhar budt sig til og vil indgå som instruktører for børn / unge. 

I den nye sæson vil vi arbejde for kortturs-styrmandskursus og lægge-til -bro øvnings-seance. 

Vibeke undersøger om Dansk forening for Rosport afholder nogle ellers vil hun selv indgå som 

instruktør. Kirsten bistår gerne også ved den praktiske prøve. 

 

Vedr. Havkajakkursus  

Ole Fisker er interesseret i at blive instruktør og skal tilbydes de kurser han har brug for. Jesper er 

hjælpetræner 

 

Børn og Unge 

Mette Aggerholm har taget over fra Morten med de unge. Flere er villige til at hjælpe. 

 

Vinteraktiviteterne 

Svømning er startet. Øvrige aktiviteter afklares endeligt med tidspunkter og annonceres i 

kalenderen på hjemmeside og Facebook og der laves opslag til tavlen. 

 

Salg af otteren 

Torben Knudsen går i samarbejde med Vibeke videre med salget 

 

Reparation af kajakker 

På arbejdsdagen gøres status på skader og værktøj til reperation. Der opgøres samtidig hvilke 

skader, der kan klares i klubregi og hvilke der evt. skal laves på værft. 

 

 

Ad 2 Indkomne punkterer 

a) Standerstrygning 

Sidste roning 13. 

Standerstrygning kl. 15 

Borddækning - Kaffelavning - Vibeke og Berit 

2 kasser Sodavand medbringer Berit. 

Vi sender alle stikord til Berit, som holder en kort og fyndig tale. 

  

b) Arbejdsdag  

5. November kl. 10 -  

Jesper laver opslag med opgaveliste 

Kirsten sørger for indkøb til forplejning 

 



   
 

c) Generalforsamling  

Indkaldelsen skal ud senest d. 1.11. Vibeke samler og udsender 

Beretninger fra de forskellige afdelinger sendes til Vibeke senest d. 29. 10  

Vibeke spørger Jens Ravn, om han igen vil være dirigent. 

Martin spørger Annemarie, om hun fortsat vil stå for lokaleudlejning. 

Kirsten Spørger Bent, om han vil fortsætte som fanebærer 

Martin og Vibeke finder Sølvåre-modtagere v.hj.a. rokort 

Pokalerne er fordelt og den, som skal uddele pokalen sørger for at indlevere den til 

indgravering hos Norup. Samlet regning fra Norup sendes til kassereren 

Drøftelse af indkomne forslag sker d. 14. November på For enden af Gaden kl.18. 

 

 

Ad 3 Diverse 

a) Status på kajak rep - Zedtech (Ravnen) – Berit tager affære 

b) Status på hoveddøren- er repareret og i orden 

c) Ny klubsang – Kirsten laver kort oplæg og forsøger at få gang i en skrivegruppe  

d) Forsikringer – er på plads og i orden 
 

 

Referent Kirsten Hald 

 


