
 

 

 

 

 

  Referat fra bestyrelsesmøde i Maribo Roklub d. 3. november 2014 

  Tilstede: Morten, Lotte, Bjarne, Rasmus, Ulla, Danni, kasserer Tommy, suppl. Erling 

  Afbud:   

  Referent: Lotte 

 

 

Punkt Beskrivelse Beslutning 

1  Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

Referat godkendt. 

 

2  Formanden orienterer 

1. ID-kort 

2. Svømmehal 

3. Kredsbestyrelsesmøde 

4. Baneudvalgsmøde 

5. Tilskud til 

lederuddannelse 

1. ID-kort udleveres ikke længere til medlemmer. Medlemsliste med foto forefindes i 

bestyrelsesrummet. 

2. Lotte kontakter kajakklubben for regler omkring svømning/leg i svømmehallen om 

søndagen. 

3. Info fra kredsbestyrelsesmøde d. 28. oktober 2014.  

 Der er klubledermøde i Stubbekøbing Roklub d. 26. november 2014 kl. 19. 

Lotte videresender invitation til bestyrelsen, Bjarne Bue og Flemming Jensen. 

Tilmelding via Morten.  

 Lørdag d. 6. december 2014 afholdes træningsdag for kredsens junior-roere i 

Maribo Roklub. 

 Kredsen afholder generalforsamling d. 4. marts 2015 i Nakskov Skibsværft 

Roklub. 

 Sydhavs Regatta afholdes d. 27. juni 2015 med efterfølgende 

træningssamling. 

4. Møde afholdt d. 23. oktober 2014 med deltagelse af Morten og Flemming Jensen. 

Banen skal renoveres i foråret 2015. 

5. Afslag fra Lolland Kommune ifm. rospinningskursus i september 2014. I 

samarbejder med DFfR søges der igen. 

3  Aktuelle emner 

1. Rospinning 

 Musik 

 Placering 

 Mål med 

rospinning 

 Forretningsorden 

2. Medlemstal 

3. Årshjul 

1. Rospinning.  

 Når der er rospinning, må anlægget i motionsrummet max. spille på volumen 

15 (tilføjes til ordensreglement for motionsrum). Der skal evt. indkøbes 

boomblaster og headset til næste år. 

 Ergometrene er p.t. placeret i det lille motionsrum (”havestuen”). Der skal 

arbejdes på en fremtidig løsning. 

 Målet med rospinning er bl.a. at fremme rosporten, få flere (unge) roere, 

fastholdelse af nuværende medlemmer, udvikle det rotekniske niveau  samt 

opnå sjov træning. Det besluttes at nedsætte et rospiningsudvalg bestående af 

de 4 instruktører (Lotte, Morten, Flemming Jensen og Ida Haapanen) og 

Bjarne fra bestyrelsen. Der vælges formand blandt instruktørerne. Der er p.t. 

planlagt opstart af 7 hold pr. 1. december 2014. Udvalget sørger for div. 

opslag m.m. 

 Udvalget kommer med oplæg til nyt punkt i vores forretningsorden ang. 

rospinning. 

2. Der er godt gang i nye indmeldelser. 

3. Alle bedes finde datoer til næste års arrangementer. Punkt til næste bestyrelsesmøde. 

4  Økonomi 

1. Status 

1. Status ved Tommy.  Alle udvalgsformænd bedes forberede næste års budgettal med 

fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.  

5  Udvalg for morgen- og 

motionsroning 

- 

6  Udvalg for instruktion - 

7  Kaproningsudvalg 

1. Kraftcenter Odense 

 Christian fortsætter med at træne i Kraftcenter Odense.  

8  Ungdomsudvalg - 

9  Husudvalg Der tages kontakt til Maribo Varmeværk mhp. optimering af afkøling. 

10  Byggeudvalg - 

11  Udvalg for broer og 

udenomsarealer   

1. Slæbestedet 

1. Carl Koppelgaard har tilbudt at hjælpe til ift. renovering af slæbestedet m.m. 

12  Materialeudvalg  

13  Udvalg for motionsrum Den siddende lægmaskine modtaget og opsat i motionsrummet.  

Opstart af rospinning giver ikke umiddelbart nogle problemer/gener for øvrig træning i 

motionsrummet. 

14  Tøjudvalg Der iværksættes kampagne med tøjsalg i november 2014. 



15  Udvalg for hjemmeside - 

16  Sponsorudvalg  
1. Sponsorat 

1. Sponsorat tegnet med Storstrøms Forsikring. 

17  Næste møde 

1. Dato  

2. Fortæring 

3. Punkter til næste møde 

1. Næste møde mandag d. 1. december 2014 kl. 18.00.  

2. Lotte sørger for fortæring. 

3. Rospinning, årshjul, budget. 

18  Eventuelt Der ønskes skiltning til Maribo Roklub bl.a. ved Vesterbrogade. Tommy og Lotte 

kontakter Lolland Kommune. 

Børneattester indhentet og returneret uden bemærkninger på Mie og Ida Haapanen. 

 


