
 

Referat af bestyrelsesmøde 05.05.2017  
Tilstede: Per Munk, Niels Petersen, Bo Balschmidt, Bjarne Raaby, Bjarne Hallstrøm, Jane Pørtner, Bjarne Bue 
Afbud:  
Referent: Jane 
 
Punkt Beskrivelse Beslutning Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

godkendt  

2. Formanden orienterer 
1. Møde med kommunen 
2. Ny indmeldelsesblanket 
3. Korttursstyrmandsprøve 
 
  

1.Vi har sendt en støtteansøgning til kommunen i samlet pakke 
2.Ny forenklet indmeldelsesblanket 
Skolehold indmeldes via idrætslæreren med forældreaccept til roning på 
vande, når det er aktuelt. 
3.Vagtplan til indmeldelsestilstedeværelse udarbejdet 
Vi holder praktisk kortstyrmandsprøvei begyndelsen af juni samtidig 
med kæntringsøvelse og sikkerhedstjek på redningsveste. 
 

 

3. Aktuelle emner 
1. Instruktion 
2. Borgerskolen 7 & 8 

 

1. Den første af de 5 uger var for blæsende til at roinstruktion kunne 
foregå på vandet. 
2.Vi får besøg af 7 & 8 klasser fra Borgerskolen, der i første omgang vil 
blive instrueret i rotræningslokalerne. 
Per har tilrettelagt mandage og fredage fra d. 5.5 - 9.6. for een klasse ad 
gangen, i samarbejde med idrætslæreren. 
Der arrangeres en dag inden sommerferien, hvor alle elever prøver at ro 
på på vandet. 
Bjarne H inviterer, med henblik på næste skoleår, idrætslærer fra 
Blæsenborg, Sct Birgitta Skolen, Borgerskolen. og Østofte Skole til 
informationsmøde i roklubben. 

 

4. Økonomi 
 

Niels orienterer 
 

 

5. Udvalg for tur og motion -intet  
6.

 
Udvalg for instruktion 

 
BHhar fundet relevante roinstruktionfilm, som vil blive vist i 
sammenhæng med praktisk instruktion. 

 

7. Kaproningsudvalg  
1. Maribo Regatta 

1. Bo informerer om sammenfald med kredsens grillarrangement i 
Alstruphytten og kajak- og roregatta på Maribo Sø, lørdag d.19. august. 
Datoen d. 19. august har været på dagsordenen ved flere fællesmøder, 
uden reaktion fra kredsen. Bo har gjort kredsen opmærksom på 
fænomenet. Vi fortsætter arbejdet med regattaen. 

 

8. Ungdomsudvalg Se punkt 3   
9. Husudvalg 

1. Rengøring. 
2. Ny koldtvandsledning 

1. Evaluering 
Stor tilfredshed med ordningen. 

2. BB har monteret koldtvandsledning til vasken i gangen.  
Endnu en forbedring af faciliteterne.  
BR begrunder og foreslår at roklubben fortsætter den hidtidige aftale 
med Seas. Prisudviklingen følges. 

 

10. Udvalg for broer og 
udenomsarealer  
1.  Sprøjtning 

1. Elektrisk sprøjte er købt.  

11. Materieludvalg 
1. Bådvogne 

 
 

1. Evaluering  
De nye bådvogne virker fremragende til alles tilfredshed. 

 

12. Udvalg for træningsrum Intet at bemærke.  



 

13. Tøjudvalg Intet nyt.  

14.

 

Udvalg for hjemmeside og 
nyhedsbrev 
1. Referater 

 

1. Referater bestyrelsesmøder og generalforsamling ligger på 
hjemmesiden!. Indmeldelsesblanketter m.m.lægges ind efterhånden. 
 

 

15. Sponsorudvalg intet nyt  
16. Næste møde fredag d. 9. juni kl.10.00  
17. Eventuel Arkivmateriale køres til Lollandsarkivet af Jane  

 
 

 


