
 

Referat fra bestyrelsesmøde,  
16. oktober 2018 - kl. 1630-1830 

 
 

1) Gennemgang af sidste referat 
a) Den nye renovationsordning 

Det fungerer efter hensigten 
b) Evt tilføjelse til roreglement ? 

Vibeke og Martin sørger for at det er indføjet inden generalforsamling 
c) Klubtøj- ønske fremsendt af medlem? 

Udvalget har sortiment og bestillingsmetode klar til GF 
d) Byttebåd dag - 2 interesserede i kajak ! 

Kun 2 mødte op på begge dage. Det overvejes at erstatte dagene med en klubdag 
hvor aktiviteten kan være en del af dagen 

e) Rep af kajakker 
Det bliver en del af arbejdsdagen 

f) Vandindtrængen i redningsvest rummet 
Jesper har fixet det. Jesper undersøger prisniveauet for et nyt tag. 

g) Finpuds din baglæns rostil forslag fra medlem 
Vibeke foreslår at det bliver koblet med ekspertbistand til årevalg. Martin har ikke 
fået nogen respons fra DffR. Martin rykker dem. 

h) Deltagelse i DGI kursus i Viborg  
Kurset handlede om klubbernes økonomi, herunder puljer. Der kan søges til både 
målrettede ro - og kajakaktiviteter. 

 
2) Indkomne punkter 

a) sauna 
Der er lavet et fint tænd og sluksystem med tilhørende  god instruktion 

b) Standerstrygning 
Det er som vanligt kl.15. Vi opfordrer instruktører og langtursplanlæggere til at sende 
mail til Jesper med stikord om deres aktiviteter. Martin er organisator af det 
praktiske. Vibeke efterlyser kagebagere. 

c) Årer og propper i robådene - forslag fra medlem 
Bestyrelsen tilslutter sig enstemmigt forslaget. Kirsten og Vibeke efterlyser 
“snedkere” til at lave det der skal bruges. 

d) Aftale med Tange Roklub om polokajakroning 
Denne aftale er nu på plads 

e) Serviceaftale ventilation 
Jesper undersøger hvad en aftale med firmaet der installerede vores system vil 
koste 

f) Kirsten deltog i Ideudviklingsmøde vedr. Skytteholmen d.2. Oktober. Positivt og fint 
arrangement, som opfølges af en arbejdsgruppe, hvor vi ikke deltager. 

 
3) Diverse 

a) Flytning af Bestyrelsesmøde den 13. november til den 14. November kl. 17.30 
b) Hjemmeside renovering 
c) Hjemmesiden er nylig gennemgået og i overensstemmelse med persondataloven og 

mere gennemskuelige. 
 

  

Næste møde aftales efter generalforsamlingen. 
 
                                                                                      Referent: Kirsten Hald 


