Referat bestyrelsesmøde: onsdag d. 23. februar 2022 kl. 15.00
Til stede. Bjarne Raby, Bjarne Bue, Bo Balschmidt, Jane Pørtner
Referent. Jane

Punkt Beskrivelse

Beslutning

1

Godkendt

2

3

Godkendelse af referat fra seneste møde
(d. 15. dec. 2021)
Formanden / Næstformanden orienterer
a) Medlemstal er indberettet til DIF. M
64, k 39, i alt 103. (se bilag)
b) LAG-tilskud. LAG oplyser, at vi tidligst
kan forvente svar i uge 7! – vi har
intet hørt endnu!
c) Kommunen vil ikke længere tømme
affald i MR. Vi har lavet aftale med
REFA, der tømmer 400 l beholder
hver 14. dag.
d) Lolland-Falster livredderklub har
ønsket samarbejde med os. De har
brug for lagerrum, bade-, og
omklædningsrum og de har unge fra
5 til 19 år. Jeg har afvist, da vi ikke
har rum og da mange er for unge.
e) Lolland Kommune inviterer til årets
prisuddeling d. 9. marts. Er der nogle
der vil deltage?
f) Indbrud erstatning.

Aktuelle emner
a) Crosstrainer er kaput! Jeg har søgt
MR-støtteforening om støtte til
indkøb af to stk. crosstrainere og et

a) På grundlag af den vigende udvikling i
medlemstal, drøftes hvordan vi, med
de træningsmæssige og sociale
faciliteter, klubben kan tilbyde, kan få
flere medlemmer til roklubben. Bue
taler med Folketidende om artikel op
til sæsonstart.
b) LAG meddeler, som svar på
henvendelse, at nye ansøgninger
behandles før de bevilligede
foreningers tilsagn om støtte, kommer
til udbetaling.
c) Den nye tømningsordning fungerer
ikke endnu. På henvendelse, lover
Refa at der vil blive tømt nu. Og de
nødvendige justeringer for at
Roklubbens regelmæssige renovation
vil fungere, bliver foretaget.
d) Roklubben har ikke kapacitet til at
imødekomme Lolland-Falster
livredderklub og må afvise ønsket.
e) Ingen af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer deltager.
f) Der er faldet dom i indbrudssagen.
Den dømte er dømt erstatningspligtig.
Roklubben afventer, men går ikke
fogedrettens vej for at inddrive
betaling.
a) Grejet er ankommet og betalt af MRstøtteforening. På fredag efter
morgenkaffen samles maskinerne.

b)

c)

d)

e)

f)

løbebånd. Pengene er bevilget (kr.
18.000,-) og grejet er bestilt. Endelig
pris kr. 17.421,60. Ankommer 28.
feb.
Generalforsamling og
standerhejsningen lørdag d. 26.
marts kl 14.00. Jane har lavet udkast
til dagsorden for
generalforsamlingen (vedlagt). Niels
undersøger, om revisorer vil
genvælges.
Bådreparation. Både der skulle
renoveres er færdige. Der var
uklarhed om hvem der skulle
renovere gigbådene – drøftes!
Roreglement. Der vedlægges udkast
til revision af MR’s Roreglement. Nyt
er roning i mørke!
Renovering af herrernes baderum.
Bue foreslår, at fliser udskiftes og at
brusere udskiftes til model med
enkel betjening.
Stregkodelæser til døråbning

f)

b) Jane lægger indkaldelse til den
ordinære generalforsamling på
hjemmesiden og sætter indkaldelsen
på opslagstavlen.
BoB forelog at vi grundet de højere
energipriser forhøjer kontingentet
med kr. 150,- pr år. Niels laver forslag
til graduering for de unge og
studerende.
c) Det er gået fantastisk fint og hurtigt at
renovere alle bådene, med stor
tilslutning.
Misforståelser i renovering af
gigbådene blev drøftet og udredt.
Bue styrer og tilrettelægger
renoveringsarbejdet som altid. Alle
klubbens medlemmer, kan skrive sig
på arbejdssedlerne.
Gigbådene har fået en tiltrængt
overhaling. Det er flere år siden, de
har været på bedding.
Gigbådene skal spules ligesom
inriggerne om fredagen efter brug.
d) Roreglementet revideres.
§ 4 Styrmanden: (nyt Stk. 2, ændring i
stk 6)
stk 2. Styrmanden er ansvarlig i
henhold søfartslovgivningen.
stk.6 Styrmanden skal sikre, at roning
der ikke er afsluttet senest en halv
time før solnedgang kan foregå med
godkendt lanterneføring.
Ændringerne vil blive lagt på
hjemmesiden og sat på opslagstavlen.
e) Raby og Bue arbejder frem mod en
skitsering af renovationens omfang og
økonomi.
Der forslås en stregkodelæser til
døråbningsystemet, idet
sygesikringskortene efterhånden
digitaliseres. Raby undersøger om
hvorvidt systemet kan bære en sådan
ændring.

4

Økonomi
a) Niels er på ferie. BoB har tal med!

a) BoB gennemgik det reviderede og
underskrevne regnskab, samt
statusrepporten.
b) BoB oplyste, at vi på baggrund af
indkøb hos Stark til byggeriet har fået
en kreditnota på kr. 20.000,-

5

Ansvarsområder
Tur og motion, Bjarne Bue
Instruktion, Bo Balschmidt
Kaproning, Bo Balschmidt
Ungdom, Bo Balschmidt

Broer og udenomsarealer Bjarne Hallstrøm

Muligt samarbejde med kommunen om unge
der ikke lige har “fundet melodien”. Vi er klar
til maj/juni.
Bue foreslog, at den nye bro ikke bliver 20 m,
men at det sidste element opdeles og
oplagres på land til evt. senere montering.
Dette godkendtes.

Husudvalg, Bjarne Raby
Træningsrum, Bjarne Raby
Hjemmeside og nyhedsbrev, Jane Pørtner

De nyindkøbte crosstrainere og løbebånd vil
blive monteret på fredag d. 25. feb. 2022
Jane foreslog, at vi overvejer at skaffe
professionel hjælp til etablering og drift af
hjemmesiden. Rokredsen er p.t. i gang med
samme overvejelser og vi kan måske opnå en
økonomisk fordel ved at benytte samme
firma. Jane undersøger nærmere.

Sponsorer John Winther Hansen
6
7

Næste møde
Forslag: tirsdag d. 22. marts kl 15.00
Eventuelt

Vedtages.
BoB søger Lolland Kommune om midler til
indkøb af 4 stk. inriggerårer og 2 stk.
scullerårer.
Der arrangeres “Store oprydningsdag” d. 18.
marts. Efter oprydningen serveres der frokost.
Bue skriver ud.

