
 
Referat bestyrelsesmøde 10.08.18  
Tilstede: Bjarne Hallstrøm, Bo Balsmidt, Niels Pedersen, Flemming Olsen og Bjarne Bue 
  
Afbud: Bjarne Raby, Jane Pørtner og John Winther  
Referent:  Bjarne Bue 
 

Punkt Beskrivelse Beslutning 

1. 1 Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

Godkendt 

2. 2 Formanden orienterer 
1. Fondsansøgninger 

 
2. Skolesamarbejde 

2018-2019 
 
 

 
 

BH  
1 BH fortalte om afholdt møde med Oliver Vanges fra Lokal og Anlægsfonden. 
Oliver er positiv omkring byggeriet, men ønsker dog at der arbejdes med at indgå 
aftaler omkring andre brugergrupper, der kan være med til at skabe større aktivitet i 
og omkring klubben. 
BH og BoB arbejder fremadrettet med denne opgave. 
Oliver Vanges vil sætte MR i forbindelse med en konsulent fra Realdania for at få 
Realdania til at genåbne vores ansøgning. 
 
2 Vi har modtaget navne på 15 elever fra Borgerskolen, der ønsker at benytte 
roklubben som deres valgfag. BH og BoB tager sig af denne opgave, men vil 
involvere øvrige fra klubben som medhjælpere. 
 

3. 3 Aktuelle emner 
1.    Storstrøms forsikring 
2.    Ro ruter i søen!!! 
 

1. Vi har fået ny tilbud fra Storstrøms forsikring, som klubben kan godtage. 
2. John Winther har begået et søkort, hvor de største sten er indtegnet, og der 

vil forsøg med at markere synlige/usynlige sten med en rød bøje.  
 

4. 4 Økonomi 
 

       Niels Pedersen har styr på kronerne og alt kører tilfredsstillende. 
 

5. 5 Udvalg for tur og motion        Bue arbejder med den kommende 4 dages tur for 2019 
6. 6 

 
Udvalg for instruktion 

 
       BoB vil udfærdige et instruktionsforløb for 2019 

7. 7 Kaproningsudvalg  
8. 8 Ungdomsudvalg        
9. 9 Husudvalg  
10. 1

0 
Udvalg for broer og 
udenomsarealer  

 

11. 1
0 
Materieludvalg 

 
 

       Go-On er nu skrottet og der arbejdes hen mod at købe en  
”ny” 4 – åres inrigger fra DSR. 
 

12. 1 Udvalg for træningsrum  
13. 1

2 
Tøjudvalg  

14. 1
3 

 

Udvalg for hjemmeside og 
nyhedsbrev 

 

Der arbejdes med at forbedre hjemmeside og nyhedsbrev 

15. 1 Sponsorudvalg         
16. 5 Næste møde 12. september 2018 
17. 1

6 
Eventuelt Kanindåb  og standerstrygning lørdag d. 27 oktober. 

Opsætning af aftagelig pullert i stedet for kæden, der i dag lukker for indkørsel af 
biler på pladsen. 
Fældning af udgåede træer mod campingpladsen før de selv vælter. Oprensning af 
siv m. m. ved slæbested. Bue kontakter Park og Vej. 

 


