
 
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. marts kl.14.00 i roklubben 

Til stede: 

Jane Pørtner (ref.), Bjarne Bue, Bjarne Raby, Bjarne Hallstrøm, Niels Pedersen, Bo Balschmidt. 

 

 
 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 

   
1 Godkendelse af referat fra sidste 

møde 
a) Møde afholdt d. 

26.11.2020 

Godkendt 

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a) Indberetning af 
medlemstal til DIF, DFfR 

b) Indberetning af 
medlemmer, der kan få 

aktivitetstilskud. 

 
Medlemstallet er faldet markant de sidste to år. Ikke 
alene coronaen kan tilskrives det faldende medlemstal, 
men skolernes nedlukning og nedlukning af 
klubaktiviteter, har indflydelse. Som følge heraf vil de 
kommunale aktivitetstilskud blive  reducerede. 
Mest stabile medlemmer er kvinder. Sværere at 
fastholde er mænd og ungdom. 
 
D. 13.maj vil der være et åbent hus arrangement (hvis vi 
må mødes så mange!), der markerer klubbens 125 års 
dag. Det åbne hus vil også være dagen hvor vi fremviser 
vores flotte nyrenoverede, indbydende klubhus. 
 

3 Aktuelle emner 
a) Byggeriets afslutning, 

aktiviteter, regnskab, 
tilskud. 

b) Corona, status 

a) Byggeriet er formelt afsluttet d. 1. marts. 
Byggeregnskabet er afsluttet, og det holder sig 
indenfor det fastsatte budget. Bo vil skrive til 

kommunen og LoA om udbetaling af besluttet 
støtte. Bo er i dialog med LAG om endeligt 



 
 

 
 

c) Anskaffelse af gigotter. 
d) Klargøring af klubben 

e) Standerhejsning 
f) Generalforsamling 2021 
g) Samarbejde med 

campingpladsen 

  

støttetilsagn. 
Medlemmer af Maribo Roklub har lagt ca. 1800 

højt kvalificerede arbejdstimer i ombygning og 
renovering. Det smukke resultat taler for sig 
selv. 

b) Roklubben er stadig lukket for 
indendørsaktiviteter, mens der er åbent for 
aktiviteter udenfor (max. 25 pers.). Det vil sige 

at man kan rigge en båd til og ro ud efter 
vinterreglementet, eller bade i søen. Dog må 
omklædningsrum og bad endnu ikke benyttes. 

c) DSR har tilbudt MR en gig-otter (ældre dame!). 
Det siger vi ja til. Konsekvensen bliver, at den 
gamle otter “Jens” må skrottes(pladshensyn). 

Forinden søger Bue at afsætte Jens på den åbne 
Bådebørs. 

d) Klubhuset er rengjort og klar til brug. Bjarne 

Raby foreslår en fælles rengøringsaktivitetsdag 
ude og inde, inden vi for alvor tager klubhuset i 
brug. (Når vi må!). 

e) Standerhejsning er fastsat til d. 27. marts 
kl.14.00. Kun bestyrelsen deltager, da vi har et 
forsamlingsmaksimum på 25 pers. 

f) Generalforsamling udskydes eventuelt til Skt. 

Hans. 
g) Bo har beskrevet forslag til samarbejde med 

campingpladsen om fælles interesser i åbning af 

Mindstens sydlige søbred og genetablering af 
gangsti op til Kidnakken, Frilandsmuseet og 
stien til naturskolen. Hermed genoplives ideen 

om både- og badebroer, til glæde for 

Maribonitter og turister.  

       Der fastsættes et møde og 1-2. MR bestyrelses 
medlemmer deltager. 

 
4 Økonomi 

a) Regnskab for 2020 
b) Budget for 2021 

c) Likviditet 

a) Niels forelagde det reviderede og underskrevne 
regnskab. 

b) Det skrabede 2021 budget er en følge af MR’s 

foreløbige selvfinansiering af byggeriet og 
eventuel reducering af tilskud fra LAG. 



 
 

 
 

c) Den aktuelle likviditet er  positiv og afspejler 
selvfinansiering af ombygningen med de 

forventet tilskud fra tilsagnsgiverne. 

 
5 Ansvarsområder 
 Tur og motion, Bjarne Bue 

 
Bjarne arbejder forsigtigt med sommerturen, som i år 
skal gå til Faaborg fra d. 7. juni alt. d. 9. august. 

Instruktion, Bo Balschmidt 
 

Når roklubben holder åbent hus d. 13. maj, vil der 
kunne aftales instruktion for eventuelt nye roere.  

Kaproning, Bo Balschmidt 
 

Ikke aktuelt 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

Intet nyt 

Broer og udenomsarealer Bjarne 
Hallstrøm 

Intet nyt 

Husudvalg, Bjarne Raby 
 

De nye rengøringsplaner er sendt ud til medlemmerne 
og hænger på opslagstavlen. 

Træningsrum, Bjarne Raby 
 

Dialog med træningsgruppen vil afdække behov for 
forbedringer og eventuelle nyanskaffelser. 

Hjemmeside og nyhedsbrev, Jane 
Pørtner 
 

Administratorerne af hjemmesiden finder de tekniske 
muligheder så omstændelige at de vil søge efter et 
program, der opfylder roklubbens behov på en enklere 
anvendelse. 

Sponsorer John Winther Hansen 
 

Intet nyt 

6 Næste møde 
 

Onsdag d. 14. 4. kl. 14.00 

7  Eventuelt 
Strategi for ophæng og udsmykning 
af klubhuset. 
 
 

Bestyrelsen mener at det lige nu, hvor alt er pillet ned 
fra væggene er oplagt, at vi fastlægger en strategi med 
kriterier for udsmykningen af væggene i klubhuset.  
Vi ønsker vi at rummenes enkelthed harmonerer med 
udsmykningens udtryk. 
Historikken i vores 125 år gamle klub prioriteres. 
Vi har pokalskabet, som i høj grad beretter om storhed i 
den gamle klub. 
Kilometeråren fortæller løbende historie om aktiviteten 
i klubben. 
Der hvor det kan blive vanskeligt, er udvælgelse af 
skillerier fra den gamle udsmykning, for vi synes ikke vi 
nødvendigvis behøver at have alt med, ligesom vi skal 
have kriterier for, hvad der i fremtiden kan hænges op. 
Kriterierne er: 

● Billeder af mesterskabsholdfra MR (DM, EM, 
VM, OL). 

● Æresmedlemmer.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● Stedhistoriske billeder. 
● Opslagstavlen med fotos fra aktuelle 

arrangementer, der kontinuerligt udskiftes med 
seneste begivenheder i klubben ( er helt 
uundværlig!). 

● Anden udsmykning med stærk relation til 
rosport/Maribo Roklub (vurderes i hvert enkelt 
tilfælde af bestyrelsen). 

 
For at holde stilen, udpeger vi en lille gruppe, der 
suverænt beslutter hvor og hvordan ophængningen skal 
foregå.  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


