
 

Referat af Maribo Roklubs 
bestyrelsesmøde fredag d. 09.12.2016 
 
Tilstede: 
 Bjarne Hallstrøm, Bjarne Bue, Bo Balschmith, Bjarne Rabye, Per 

Munk Petersen, Flemming Olsen, Niels Petersen, . 
Afbud: Jane Pørtner 
Til orientering var der budgetteret med kr.20.000,- Referent: Bjarne Hallstrøm 
Dagsorden 

punkt beskrivelse beslutning 

1. Godkendelse af 
referat fra sidste møde 

 

2. Formanden 
orienterer 

    1. Naturlandet Lolland 
Falster 
2. Medlemstal 
3.Aktivitetstilskud 
5.Computer 

      1. Flere møder afholdt, vi fortsætter med at deltage, . 
        2. Registrering i begyndelsen af januar. 
        3. Lokaletilskud kører en fireårig periode. 
        4. Aktivitetstilskud i begyndelsen af januar. 
        5. Vi har anskaffet en HP computer. 

 Aktuelle emner 
1. Overleveringer 
2. Ro reglement  

1.Vi mangler info angående hjemmeside og overvågning  
2. Bjarne B udleverede sit forslag. Alle bedes studere det og 
komme med evt, ændringer til næste møde 

3. Økonomi 
Kasserer orientering 
 
  

      Niels gav Status for overlevering fra Tommy.  

4. Udvalg for morgen- 
og motionsroning 

intet nyt. 

5. Udvalg for 
instruktion 
 

 

6. Kapronings udvalg 
1.Motionskaproning 
2.Regning sommerlejr 

1.Bo vil komme med forslag til en kombinet kaproning med 
flere aktiviteter sammen med kajakklubben. 
2.Vi har fået en regning på kr.10.975,- fra en sommerlejr 
som Christian har deltaget i. Bjarne H kontakter Holstebro 
roklub for en nærmere specifikation. Konklusion: Vi betaler 
og sender regning for fortæring videre til Christian.  

7. Ungdomsudvalg 
1.Robattle 
2.Blæsenborgskolen 

    1.Per har kontakt med en klasse fra Østofte. Per, Bo og 
Bjarne deltager i et seminar i jylland 7 januar. 

      1.En lærer, Emil fra blæsenborg har fået lov til at træne 



 elever fra skolen en time hver tirsdag. 

8. Husudvalg 
Rengøring  

      Bjarne R. Køber rengøringsudstyr. 

9. Byggeudvalg 
Byggefond 

      Der oprettes en byggefond til generalforsamlingen. Samtidig 
sættes penge af til nødvendig vedligehold huset. 

10. Udvalg for broer og 
udenomsarealer 
Forlængelse af 
rampen 

     Rampe er forlænget og bedre og mere sikkert trin til broen er 
udført. 

11. Materialeudvalg 
Salg af både 
 

      Vor nye singlesculler er solgt tilbage til Modest Sport og vi 
har byttet både med Ringsted Roklub. 3.er gig + forsøges 
solgt til foråret. 

12. Udvalg for 
motionsrum 
Fitnessmøde 

      Der arrangeres et møde for fitnessfolk i det nye år. 

13. Tøjudvalg       Intet nyt 

14.  Udvalg for 
hjemmeside 
Er vi gode nok? 

      Det kan vi blive! Vi må have assistance. Jane og Bjarne R 
arbejder på sagen. 

15. Sponsor Udvalg        Intet nyt 

16. Næste møde 
1. Dato 
2. Punkter til næste 
møde 
3.Budget 
4.Standerhejsning 

      1.Næste møde: Fredag. D. 06.01.2017 kl. 9.30 
      2.Årshjul, reglement 
      3.Vi aftaler budget for 2017 
      4.Standerhejsning og generalforsamling vil foregå lørdag 

25.03.2017 

17. Eventuelt  
 
 


