
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Maribo Roklub d. 3. marts 2014 

Tilstede: Morten, Lotte, Bjarne, Rasmus, Ulla, Danni, kasserer Tommy, suppl. Niels, suppl. Erling 

Afbud:  

Referent:  Lotte 

Punkt Beskrivelse Beslutning 

1  Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

Referat godkendt. 

2  Formanden orienterer 

1. Klubledermøde 

2. Hovedgeneralforsamling 

3. Kredsgeneralforsamling 

1. Morten deltog i klubledermøde i januar måned, hvor der var besøg fra DFfR ifm. 

”Robattle - Verdensmesterskole”. Til info er Sydhavsregatta rykket til d. 14. juni 2014. 

2. Der er generalforsamling i DFfR lørdag d. 15. marts 2014. Morten og Ulla deltager. 

3. Der er generalforsamling i Sydhavskredsen mandag d. 17. marts 2014. Morten 

sørger for tilmelding. 

3  Aktuelle emner 

1. Konstituering 

2. Arrangementer 

1. Konstituering: Ulla valgt til næstformand. Lotte valgt til sekretær. Det skal desuden 

bemærkes, at foreningen nu tegnes af formanden og næsteformanden (og ikke formand 

og kasserer som vanligt), idet kassereren er valgt uden for bestyrelsen. 

2. Standerhejsning d. 29. marts 2014 kl. 14. Oprydningsdag d. 22. marts 2014 kl. 9. 

Opslag ved Lotte. 

4  Økonomi 

1. Orientering 

Overdragelse til Tommy i løbet af marts måned. 

5  Udvalg for morgen- og 

motionsroning 

- 

6  Udvalg for instruktion Der skal sættes system i styrmandskurser/eksamen. Morten, Bjarne, Bent Hansen og 

Harry Michaelsen skal se på dette. Morten indkalder til møde. 

7  Kaproningsudvalg - 

8  Ungdomsudvalg - 

9  Husudvalg  

1. Radiatorer 

1. Radiator i dameomklædingsrum skal skiftes, da den ikke er stor nok til at opvarme 

rummet i vintermånederne. Denne radiator opsættes i gangen. 

10  Byggeudvalg Bjarne skal snarest nedsætte udvalg. 

11  Udvalg for broer og 

udenomsarealer   

1. Færdiggørelse af bro 

1. Fenderliste skal opsættes på siden af broen og skiftning af tov samt evt. fastlåsning 

af brofagene. Morten og Flemming Jensen sørger for dette. 

12  Materialeudvalg 

1. Status på bådreparationer 

2. Afhentning af båd 

1. Alle både istandsat, bortset fra en enkelt. STOR ROS til morgenroerne for dette 

store arbejde i løbet af vinteren. 

2. Afhentning af den nye båd klarer vi selv. Bjarne står for dette. 

13  Udvalg for motionsrum 

1. Jazz-donation 

1. Indkøb af ergometre. Morten taler med Reiner Modest om forhandling af køb, evt. 

bytte til 25.000 kr. Rasmus køber et af de ældste ergometre til 2.000 kr. 

14  Tøjudvalg Tøj til nye bestyrelsesmedlemmer. Lotte kontakter KS Værktøj. 

15  Udvalg for hjemmeside Lotte skal snarest nedsætte udvalg. 

16  Sponsorudvalg  Møde i sponsorudvalg med deltagelse af Lotte og Tommy i løbet af denne uge. 

17  Næste møde 

1. Dato  

2. Punkter til næste møde 

1. Næste møde mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00. 

2. Nyindkøb af maskiner til motionscenter. Forretningsorden. Forsikringer. Vurdering 

af både/maskiner i motionsrummet ift. regnskabet. 

18  Eventuelt  

 


