
 
Referat af bestyrelsesmøde 12.09.18  
Tilstede:  Bjarne Hallstrøm, Bo Balschmidt, Bjarne Bue, Niels Petersen, Flemming Olsen, John Winther og Jane Pørtner 
Afbud:  
Referent:  Jane 
 

Punkt Beskrivelse Beslutning 

1. 1 Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

 

2. 2 Formanden orienterer 
1. Fondsansøgninger 
2. Skolesamarbejde 
3. Sponsoraftale 
4. Førstehjælpskursus 
5. Båd i Studenternes 

roklub 
 
 

 
 

1. Rospinning fortsætter 18 -19 mandag og torsdag. 
2. Lokal og anlægsfonden og Real Dania er stadig positive for genåbning af 

sagen. Roklubbens lokale projektbeskrivelse udvides med andre 
aktivitetsmuligheder for almenvellet. Der tages kontakt med kommunen om 
tilskud til taget på bådhallen og Roklubbens projekt i øvrigt. Arkitekten 
kontaktes for opdateringer af anlægsbeskrivelser. 
Roklubben undersøger konsekvenser ved en eventuel momsregistrering.  

3. Dårlig start, men det kører bedre nu. Det er aftalt, at vi skal vide hvor mange 
elever, der kommer den pågældende dag og at der altid er en lærer sammen 
med holdet. 

4. Sponsoraftale med Storstrøms Forsikring. Flemming kommer til 
morgenkaffe fredag den 21.09 og fortæller om forsikring. 

5. Et førstehjælpskursus vil blive afholdt i Nakskov til foråret. 
6. Vi har ikke købt båden. Bjarne B orienterer. 

 
3. 3 Aktuelle emner 

1.    Børneattest 
2.    Ro ruter i søen!!! 
3.    Beskadiget båd 
4.    Hjertestarter 
5.    Tag på bådehal 
6.    Langtursstyrmands 

kursus 
7.     Ro kort 
8.     Efterårstur til Nysted 

 
 

 

1. Vi skal indsende erklæring om at vi opfylder kravene om børneattester. Jane 
tager kontakt. 

2. Vi skal ro klar af alle pynter og øer. Jane færdiggør kort, som BB 
efterfølgende sender til morgenroerne og aftenroerne. 

3. Bo orienterer om beskadiget båd i Nakskov. Båden totalskadet og var i 
meget fin stand. Nakskov har ansvar 

4. Hjertestarter sættes op i vindfang ved hoveddøren. 
5. Bestyrelsen beslutter selv at reparere de aktuelle huller taget i bådhallen for 

vinteren. 
6. Et kursus afholdes 2-3 februar i Københavns Roklub. BH foreslår at vi 

deltager.BH reservere pladser til 5-6 stykker og orienterer roerne. 
7. Vi accepterer en gratis afprøvning på 3 mdr. John står for opsætning af IT-

gear. Det nuværende fysiske system fungerer til morgenroernes tilfredshed. 
Det er væsentligt at roere kan forhandle, når de enkelte både skal besættes. 
It-Rokort kan have andre gode brugbare kvaliteter. Vi kører systemerne side 
om side og ser hvad der sker. 

8. Hver enkelt interesseret roer tilmelder sig til Nysted Roklub. 
 

4. 4 Økonomi 
 

       Niels orienterer.  
 

5. 5 Udvalg for tur og motion - 
6. 6 Udvalg for instruktion       Ny rengøringsplan opsat.  
7. 7 Kaproningsudvalg  
8. 8 Ungdomsudvalg        
9. 9 Husudvalg  
10. 1

0 
Udvalg for broer og 
udenomsarealer  

Vi forlænger slæbestedet med endnu en plade. 

11. 1
0 
Materieludvalg 

 
 

       Bjarne B orienterer. Otteren Jens flyttes på fredag til reparation af hullet. 
        Ansøgninger om både til forskellige fonde afventes. 

12. 1 Udvalg for træningsrum En bænk itu, repareres. 



 
13. 1

2 
Tøjudvalg  

14. 1
3 
Udvalg for hjemmeside og 
nyhedsbrev 

BR har sat Storstrøms forsikrings logo på forsiden. 

15. 1 Sponsorudvalg         
16. 5 Næste møde Fredag d. 5. oktober. 2018 efter morgenroning. 
17. 1

6 
Eventuelt Forslag til flere aktiviteter: BB foreslår bordtennisturnering som vinteraktivitet. 

Turnering på opkoblede romaskiner. Petanguebane. 
Romaskiner på torvedage til fremme for interessen. 
John arbejder videremed triatlon turnering. Og agiterer for det på morgenmøde. 
Jane finder kostumer til kanindåb,  
Sommertur 2019 Nordborg. Tirsdag d. 11.  til Fredag d. 15 

 


