
Referat bestyrelsesmøde: 22. juni 2021 kl. 15.00

Tilstede: John, Niels, Bo, Jane, Klaus, Bjarne B, Bjarne H.

Afbud: Bjarne R

Referent: Jane

Punkt Beskrivelse Beslutning

1 Godkendelse af referat fra
seneste møde (10.05.2021)

godkendt

2 Formanden /
Næstformanden orienterer

a) Lolland kommune,

helhedsplan for

Bangs

Have-området.

b) Anskaffelse af

maskiner til

træningsrum

c) Sportsråd Lolland,

generalforsamling.

d) Besøg fra Greve

roklub.

a) Bo orienterer om Kommunens forbedringsplan for området
i Vestmaribo, der omfatter Bangs Have, Klostersøen, Mindsten
og Hyldalen. Endnu ingen færdige planer, kun skitser.

b) Ved et møde afholdt møde med motionsbrugerne af
træningslokalet blev der aftalt indkøb af nogle nye maskiner
på anbefalinger af brugerne. Indkøbsramme ca. kr. 30.000,-.
c) Finn Larsen blev genvalgt til Sportsråd Lolland. Der blev
drøftet nye Fehmarn-bellt- tilflytteres behov for træning.
Sportsråd Lolland skal kontakte idrætsforeningerne for at
kunne videregive henvisninger og oplysninger om de enkelte
foreningers faciliteter og kontaktoplysninger.
d) Greve Roklub har været på gæstevisit og har haft en dejlig
tur på Søen.

3 Aktuelle emner
a) Generalforsamling

(26.06.2021 kl.

17.00)

b) Grillarrangement

(26.06.2021 kl.?)

c) Generalforsamling i

Rokreds

Sydhavsøerne d.

28.06.2021.

Vi drøfter indkaldelsesproceduren for
generalforsamling(opslag på hjemmesiden og på opslagstavle i
klubben) og andre henvendelser til roklubbens medlemmer.
Fremover benyttes alene klubbens administrationssystem
Winkas, der harde meat opdaterede kontaktoplysninger.

b) grillarrangementet starter kl. 18.00 og er gratis.
Egne drikkevarer.
Der uddelegeres opgaver.

c) Klaus udsætter generalforsamlingen for rokredsen.

4 Økonomi Niels fremlægger status rapport og budget for 2021. p.t.
137.000,- kr. i kassen.

5 Ansvarsområder



Tur og motion, Bjarne Bue Cykelturen tilrettelægges således at der sluttes af i roklubben
med medbragte madkurve.
Sommerturen gennemføres som planlagt.

Instruktion, Bo Balschmidt Instruktion af nye medlemmer sker efter aftale med Bo.
Der skal tilsagn fra et hold på mindst 2 ungdomsmedlemmer
til John Winter for at der bliver gennemført en træningstur på
søen.
I tilfælde af stor aktivitet blandt ungdomsroerne i kommende
sæson, er deltagelse i regatta en mulighed.
Roklubbens bådmateriel rækker fint foreløbigt.
Bjarne Bue vil konstruere en reol til edonbådene i bådhallen.

Kaproning, Bo Balschmidt Det er planen at gennemføre et otterkaproning mellem
klubbens 2 ottere ved en morgenroning.
Årets klubkaproning bliver rundt om Hestø.
Opslag følger.

Ungdom, Bo Balschmidt De unges ambitionsniveau er bestemmende for roklubbens
aktivitetetstilbud.

Broer og udenomsarealer
Bjarne Hallstrøm

Bjarne Hallstrøm aftaler møde Bo Rasmussen Lolland
Kommune om afklaring af anskaffelse af ny bro under
projektet “Naturlandet Lolland-Falster”
Udskiftning af andehegnet på flydebroen lader  vente lidt på
sig, men pludselig er det der oplyser Jane!

Husudvalg, Bjarne Raby Den ene kaffemaskine er stået af. Vi søger støtteforeningen
om en ny kaffemaskine. Ligesom der søges om et ekstra
bordebænke sæt til gårdspladsen og en 4 meter flagstang til
vinterbadegruppen Søens Folk’s stander.
Der er flere redningsveste, der skal renoveres. Bjarne sender
ansøgning til trygfonden til finansiering af opdatering af
redningsveste situationen.

Træningsrum, Bjarne Raby Se punkt 2. b

Hjemmeside og nyhedsbrev,
Jane Pørtner

Der arbejdes stille og roligt frem mod nye tiltag.

Sponsorer John Winther
Hansen

Intet at berette.

6 Næste møde Vedtaget onsdag d. 28.juli kl.15.00
7 1. Eventuelt Kanindåb flyttes til d. 3. september




