
 

Bestyrelsesmøde 06.01.2017 
Tilstede: Bjarne Hallstrøm, Bjarne Bue, Bo Balschmith, Bjarne Rabye, Per Munk Petersen, Flemming Olsen, 
Niels Petersen, Hans Rasmussen 
Afbud:  
Referent: Jane Pørtner 

Punkt Beskrivelse Beslutning 

1 Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

godkendt 

2 Formanden orienterer 
 

1. Registrering 
2. Aktivitetstilskud 
3. Motorbåd 
4. Generalforsamling 

 

 
1. Registrering af medlemstal 2016 i begyndelsen af januar 
2. Inden 31.01.2017. Niels, Bjarne H og Jane mødes og klargør registreringen til 

aktivitetstilskudsansøgning. 
3. Vi har opsagt katamaran forsikringen, refusion forventes.  Udligning med 

kajakklubben afventes. 
Lolland Kommune forærer kommunens arbejdsbåd til fælles brug for 
roklubben og kajakklub. Vi tilbyder at den kan ligge ved den nye 
motorbådsbro. Bjarne H taler med kajakklubben herom. 

4. Generalforsamling og standerhejsning 25.03.2017  
Generalforsamling kl. 14.00 
Standerhejsning herefter. 
 

3 Aktuelle emner 
 

1. Roreglement 
2. Årshjul 
3. Budget 

 

  
1. Bjarne B har et forslag klar. Fint arbejde, der medførte forskellige forslag til 

forenklinger og finpudsninger. Bjarne B og Bo arbejder videre d. 9.1. efter 
morgenroning. 

2. Bjarne R har forslag. Med småkorrektioner, føres Årshjulet ud i livet. 
3. Budgetforslag gennemdrøftes og opstilles til næste bestyrelsesmøde. 

De enkelte budgetansvarlige disponerer frit indenfor det fastsatte budget.  
Bestyrelsen orienteres løbende og hvis der er behov for budgetændringer. 

 
4 Økonomi 

Årsregnskab 
 
 

 
Niels orienterer. Regnskabet ser pænt ud, selvom der har været en del uventede 
udgifter. 
Niels kører regnskabet ud hver tredje måned. 

 
5 Udvalg for morgen- og 

motionsroning 
Intet nyt 

6 Udvalg for instruktion 
 

 

7 Kaproningsudvalg 
1. Evt. Motionskaproning 
2. Regning fra 

sommerlejr  
 

1. På møde i kajakklubben blev de to klubber enige om at afholde et fælles 
motionsrostævne for de aktuelle kredse på Søndersø d. 19. august. 

2. En uventet regning på sommerlejr for Kristian, har roklubben betalt. Roklubben 
har efterfølgende modtaget betaling for fortæring på sommerlejren. 

8 Ungdomsudvalg 
1. Skoleklasse 
2. Blæsenborg 
3. Kolding 

1. Per har kontakt med Idrætslærer Søren fra Østofte, hvor en 6. kl. deltager i 
“Danmarks stærkeste klasse”, en ergometerkonkurrence for skoleklasser. 
Per foreslår, som led i rekruteringsbestræbelserne,  at vi finder en 5.kl. der får 
et lignende tilbud. 

2. Emil fra Blæsenborg skole har startet træning. 

 





 

3. Bo, Per og Bjarne H tager til Kolding på lørdag til seminar om 
ungdomsrekrutering. 

 
9 Husudvalg 

1. Rengøring 
 
  

 
1. Bjarne Raby orienterer om organisering af den nye rengøringsordning, som 

vil reducere klubbens rengøringsudgifter væsentligt. Realistiske plan B’er 
drøftes og findes realisable. 

10 Byggeudvalg 
1. Byggefond 
2. Fondsansøgninger 

1. Vi opretter en byggefond ved den ordinære generalforsamling. Byggefonden 
finansieres ved rokader i budget og ved driftsbesparelse. 

2. Vi har kontakt med Leif Andersen, som anbefaler her i begyndelsen af 2017 
at påbegynde fondsansøgninger med henblik på ombygning/udbygning af 
klubhuset. 

3.  
11 Udvalg for broer og 

udenomsarealer  
1. Parkeringsplads 
 

1. Bjarne H har været i kontakt med kommunen, som lover at gøre noget ved 
den ret hullede parkeringsplads. 

12 Materieleudvalg 
1. Salg af både 
2. Bådvogne 
 
 

1. Vi arbejder med forskellige muligheder. 
2. Bjarne B orienterer om bådvognsprojektet. Efter mødet ser bestyrelsen på den 

nye prototyper for bådvogne. 

13 Udvalg for motionsrum 
1. Ønske/mangelliste 
2. Fitness møde 
 

1. Der er hængt en ønske/mangelliste op i motionsrummet! 
2. Der vil blive afholdt et fitness møde en aften i januar i klubben. Der sendes 

indbydelse til mødeaften elektronisk.  

14 Tøjudvalg - 
15 Udvalg for hjemmesid 1. Lotte har lovet at hjælpe. Bjarne R aftaler med Lotte. 

Sponsorudvalg  - 
16 Næste møde 

1. Dato  
2. Punkter til næste møde 

1. Næste bestyrelsesmøde fredag d. 17. februar i klubben efter morgenkaffe. 
2.  

17 Eventuelt Forslag og planer om naturtilgangen omkring og På Maribo Søndersø drøftes og 
Bjarne B går videre i udvalg med vores tilslutning. 
 

 
 
 

 




