
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde: Torsdag d. 20. august kl. 15.00 

Til stede: 

Flemming Olsen, Bo Balschmidt, Bjarne Raby, John Winther, Bjarne Bue, 

Jane Pørtner. 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 
1 Godkendelse af referat fra sidste 

møde 
Godkendt  

  2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a) Underskrift af dokumenter 
om fuldmagt og om 
registrering af 
bestyrelsesmedlemmer. 

b) Polderarbendarrangement. 
c) DSR, sommerrolejr. 
d) Generalforsamling i 

Rokreds Sydhavsøerne 

 
 

a) Udført. 
 
 

b) Succes. 25 glade seriøse kvinder fik udbytte af 
instruktionen før en herlig tur på i bådene. 

c) DSR var meget tilfredse med deres ophold i 
Maribo Roklub.  

d) Rokredsens generalforsamling gennemførtes og 
der blev stemt for de nye vedtægter .             
Klaus Stentebjerg MR, blev valgt som formand. 

3 Aktuelle emner 
a) Kanindåb. 
b) Grillarrangement. 
c) Byggestart. 
d) Fotografering af 

bestyrelsesmedlemmer 

 
a) Bestyrelse mødes en time før kanindåb. 

Bjarne udsende indbydelse. 
b) Bjarne Bue sender indbydelse. 
c) Bo redegør rækkefølgen i første etape. Der kan 

sættes i gang.  
d) Udført. 

4 Økonomi  
a) Niels orienterer 

a) Gode stabile tal 

5 Ansvarsområder 

  
Tur og motion, Bjarne Bue 
 

Træningslokalets maskiner gennemgås med 
medlemmerne af BR. Renovering af maskiner og 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

John tager til 4 unge nye medlemmer om at prøve roning 
Bo går ind. 

Kaproning, Bo Balschmidt  

Sponsorer John Winther Hansen 
 

Der er sendt regninger til sponsorerne. 

Hjemmeside og nyhedsbrev, 
Jane Pørtner 
 

Vi søger hjælp til Joomla. 

Instruktion, Bo Balschmidt 
 

Bo stiller sig til rådighed, hvis der nogen, der får lyst til en 
prøvetur på søen. 

Materiel, Bjarne Bue Der er bestilt nye sædet til 4-gig 



 
 

 
 

Husudvalg, Bjarne Raby 
 

Erhvervsministeriet lader vente på sig med godkendelser 
af LAGs anbefalede indstilling til projektet. Vi sætter i 
gang med den selvfinansierede del nu. 
Flemming O fremlægger sit forslag til køkkenombygning 
med optimal udnyttelse af de få m2, der er at gøre godt 
med. 
Forslag til andre løsninger modtages. 
Udvalgsmøde d.27.8.kl.16 

6 Næste møde Forslag: torsdag  
d. 1. okt. kl. 15.00 i roklubben 

vedtaget 

7  Eventuelt   Der drøftes, hvordan ønsket om kortere ture kan 
forenes med standardturen rundt om Borgø på 8 
km eller mere. Bestyrelsen opfordrer til at 
korttursroere finder sammen, imens øvede roere 
ror.  Der kan også ros korte på alle dage og 
tidspunkter. 

 Vinterbadebassinet er så plumret at, der pt. er 
ønske om at bade fra pontonbroen. Der kan 
midlertidigt anvendes en mobil badestige for 
enden af pontonbroen.   

 John indkøber det nødvendige it-grej til at i 
igangsætte det digitale rokort på computeren i 
bådhallen. 

 Der strammes op på klubbens morgenstart 
tidspunkt. DER KØRES IKKE BÅDE UD AF 
BÅDHALLEN FØR KL. 6.45. 

 De nye klubtrøjer kan bestilles i børnestørrelser. 
Der vil komme opslag i klubhuset. Ansvar Jane. 

 

Referent jane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


