Dagsorden for bestyrelsesmøde: onsdag d. 14. april 2021. Mødet afholdes
i roklubben.
Tilstede: Bo Balschmidt, Bjarne Raby, Bjarne Bue, Bjarne Hallstrøm, Niels Pedersen, Jane Pørtner, Flemming
Olsen
Referent: Jane Pørtner

Punkt Beskrivelse

Beslutning

1

Godkendt

2

3

Godkendelse af referat fra
sidste møde
Formanden /
Næstformanden orienterer
a. Byggeri: økonomi,
tilskud(LAG).
b. Møde med
kommunen om
arealanvendelse

Aktuelle emner
a. Jubilæum d. 13.
maj – åbent hus?
b. Motorbåd
klargøring
c. Gigotter, bådvogn
og klargøring
d. Færdiggørelse af
byggeriet.
e. Oprydning og
klargøring af
klubhus og arealer
f. Andehegn om bro
g. Dommerhus/sauna

a. Endnu ingen penge fra hverken kommunen eller fra
LOA. Bo redegjorde for LAGs krav om dokumentation
for mere end eet tilbud på materialer fra byggefirmaer.
Vi kender endnu ikke LAG-tilskuddets størrelse.
b. Bo referererede fra et møde med Lolland Kommune
om midler til arealanvendelse i området omkring Bangs
Have Pavillonen, campingpladsen og Roklubben
(Mindsten). MR’s snart gamle forslag i Naturlandet
projektet om etablering af friluftsaktiviteter og
genetablering af gangstien langs søen over til
Frilandsmuseet, Kidnakken og Naturskolen ser måske
dagens lys. Etablering af ny bro mod syd, som skulle
være en del af projektet Naturlandet Lolland-Falster,
tages op med Bo Rasmussen i Lolland Kommune.
a. Maribo Roklub har meget at fejre, 125 års jubilæum og
ombygning. Bo foreslår at vi har et program klar for
dagen.
Der tænkes et kombineret åbent hus og jubilæum
torsdag d. 13.maj kr. kl.13.00 evt. med pølsevogn og
fadølsanlæg.
Bestyrelsen ønsker at afholde en stor afriggerfest for
at fejre den flotte ombygning og takke for alt det
frivillige arbejde, der er lagt i de nye omgivelse.
Roklubben erholder udgifterne til festen.
b. Hjælp på fredag d. 17. formiddag til klargøring af
motorbåden.
c. Bådvogn. Vi prøver at søsætte båden med de
køreelementer, gigotteren står på nu. Bue mener vi
skal prøve lidt først, og finde den mest
hensigtsmæssige løsning til bådvogn.
Der indkøbes materialer til produktion af nye
bådvogne.

d. Der mangler noget endnu (maling af væg mod
bådehal). Arbejdsgruppen tager fat igen.
e. Oprydnings og rengøringsdag.
Uge 18 mandag d.3.maj efter roning.
Arbejde i grupper, tilrettelagt efter koronaforskrifterne.
f. Desværre er det nuværende andehegn ikke
vejrbestandigt. Jane forsøger ned et tekstilt,
vejrbestandigt materiale. De eksisterende rør skiftes ud
til massive rustfrit stål stænger. Anni hjælper med
syning og montering. Bue træder til med nye bøsninger
i broen.
g. Dommerhuset vendes en kvart omgang og huset
isoleres og apteres til sauna (når vi har penge i
kassen!).
Evt. samarbejde med kommunen og campingpladsen
om broer på sydsiden af Mindsten se ovenfor under c.
4

Økonomi

5

Ansvarsområder
Tur og motion, Bjarne Bue

Instruktion, Bo Balschmidt
Kaproning, Bo Balschmidt

Niels redegjorde for driftsregnskabet. Da der endnu ikke
er indkommet penge fra de bevilligende fonde, er
klubbens likviditet for nuværende kr.26.487,07.
For at få nye medlemmer, beslutter bestyrelsen at
indmeldelsesgebyret suspenderes resten af året.

Program.
Det ser ud som om turene må annulleres med undtagelse
Fåborg turen, som flyttes til august, grundlovsturen og måske
cykelturen.
Alle er velkomne. Vi benytter Folketidende til at få
”reklameret” for tilgang af nye roere.
Måske andre muligheder end traditionel kaproning på søen
drøftet med DFfR.

Ungdom, Bo Balschmidt

Afventer tiden efter korona.

Broer og udenomsarealer
Bjarne Hallstrøm
Husudvalg, Bjarne Raby

Drøftet under pkt. 3f.

Træningsrum, Bjarne Raby

Rystemaskinerne byttes om.

Hjemmeside og nyhedsbrev,
Jane Pørtner

Bjarne Raby arbejder på ny og lettere håndterbar hjemmeside.

Rengøringsplanen sendes ud igen, når vi åbner.

Sponsorer John Winther
Hansen
6
7

Næste møde
Eventuelt

Mandag d. 10. maj kl. 14.00
Flemming Olsen ønsker ikke genvalg som suppleant til
bestyrlsen. I stedet foreslår Flemming, Klaus Stentebjerg som
har accepteret. Klaus træder ind med det samme og foreløbig
frem til generalforsamlingen, hvor han opstilles til valg.

