
 
Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 23.05.2019 kl. 15.00 
Tilstede: Bjarne Hallstrøm, Bjarne Bue, Bjarne Raby, Bo Balschmidt, Nils Pedersen, Flemming Olsen, John Winther 
Afbud:   
Referent:  Jane 
 

Punkt Beskrivelse Debat og besluninger 

1. 1 Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

Godkendt  

2. Formanden orienterer 
 
 

Bjarne H refererer fra et møde på Naturskolen med Naturland Lolland Falster, 
Naturfredningsforeningen og kommunen.  
 

2. 3 Aktuelle emner 
 

 

Bjarne H arrangerer et møde med kommunen om roklubbens behov for udbygning 
af klubhuset og om genetablering af gangstien langs stranden 
Aftenroerne bliver orienteret om alle arrangementer. De siger selv, de ikke har for 
vane følge opslagstavlerne i opholdsrummet. 
Aftenroere kan selvfølgelig også tage initiativer til arrangementer som 
Morgenroningen gør det. 
I et specielt nyhedsbrev skrives til alle medlemmer om muligheden for at 
træne/prøve i juni måned med instruktion. Der kommer annonce i Folketidende og 
lokalaviserne. 
 
Udvidelse af klubhus: 
Bo har 3 forslag som vi gennemgår og drøfter. 
Bo ”rentegner og justerer” på den udvalgte tegning. 
Bjarne Bue gennemgår sit noget mere omfattende projekt med nybygning.  
Bjarnes nybygning, som kræver byggetilladelser, sættes i bero til den indre plan er 
udført. 
Gæstetoilettet renoveres. Bjarne Bue står for det projekt. 
Muren i køkkenet flyttes. 
De høje stole gives til boldklubben. 

3. 4 Økonomi 
 

 Niels orienterer. 
Sponsoraftalen fra OK, laver ikke det store træk. Aftalen gav ved seneste opgørelse 
1067,57 kr. i afkast.   

4. 5 Udvalg for tur og motion - 
5. 6 

 
Udvalg for instruktion 

 
John vil gerne træne fra motorbåden.  
 

6. 7 Kaproningsudvalg       
7. 8 Ungdomsudvalg        
8. 9 Husudvalg 

 
      

9. 1
0 
Udvalg for broer og 
udenomsarealer  

 

10. 1
0 
Materieludvalg        

11. 1 Udvalg for træningsrum       
12. 1

2 
Tøjudvalg Om nyt logo 

Bo kommer med et forlag til nyt logo 
John taler med Hans Erik Møller  

13. 1
3 

 

Udvalg for hjemmeside og 
nyhedsbrev 

 

14. 1 Sponsorudvalg         
15. 5 Næste møde Torsdag d. 20. juni kl.15.00 
16. 1

6 
Eventuelt  



 
 


