
 
Referat bestyrelsesmøde 07.11.2019 
Tilstede: Bjarne R, Niels Petersen, Bjarne B, Bo B, John W,  Bjarne H, Jane P, Flemming O 
Afbud:  
Referent: Jane 
 
Punkt Beskrivelse Beslutning 

1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

 

2. Formanden orienterer 
1. Møde i 

Brugergruppen 
2. Baneudvalget 
3. Rengøring 
4. Rokredsen 

1. Møde afholdt i brugergruppen for Maribo søerne. Pederslund, Søkote, 
Åge v. Jensen Fond.Der er ingen fare på færde for roklubbe, hvad 
angår rettigheder til at færdes på søen. 

2. Møde afholdt med kajakklubben i baneudvalget. Kajakklubben har 
udbedret og vedligeholdt robaneanlægget. Der indkøbes en ny 
katamaran til anlægget. 

3. Bjarne R, har begået en ny plan, som rækker længere frem i tid. 
4. Kredsens møde udsat. Bjarne orienterer.  

2. Aktuelle emner 
1. Klubudvidelse 
2. Gæstetoilet 
3. Både 
4. Dommertårn 
5. Logo 

1. Kontakt med Lokale og anlægsfonden. Bo orienterer  
2. Budget slået sammen med den øvrige udvidelse. Bo sender en endelig 

ansøgning til Lokale og Anlægsfonden, som også inkluderer 
gæstetoilettet.  

3.  Bjarne B har nyt og orienterer om en  brugt 4-åres inriggere i 
Roskilde Roklub, som vi kan få foræret. Bjarne har besigtiget den og 
fundet egnet til renovering. Bjarne tager til Århus og ser på en tilbudt 
nyere 4- åres inrigger.  

4. . Bjarne Raby fremlægger planer om indretning af det nu nydelige 
dommertårn til mobil sauna. 

5. Bo fremlægger udvalgets forslag til nyt og enklere logo. Han 
fremviser forslag til brevpapir, skrivelser og logotryk på t-shirt. 
Forslag vedtages af bestyrelsen. Kan ses på opslagstavlen i 
opholdsstuen 

3. Økonomi Niels orienterer. Niels sørger for indkøb af ny ( billig ) computer. 
Der er modtaget erstatningssum på 80000 for indbrud i klubhuset.. 
Ungdomskontingent drøftes. 
Bestyrelsen  vedtager ikke at have kontanter liggende i klubhuset. 

4. Udvalg for tur og motion - 
5. Udvalg for instruktion   
6. Kaproningsudvalg   John arbejder på at få deltagere til sjællandsmesterskaberne i 

ergometerroning d. 23.novenember   2019 
7. Ungdomsudvalg   
8. Husudvalg  Bjarne R orienterer  
9. Udvalg for broer og 

udenomsarealer  
 

10. Materieludvalg Der holdes stadig nøje øje med Bådebørsen.  
11. Udvalg for træningsrum  Vi skal ( stadig ) have lavet et par ompolstninger. Bjarne R+H 
12. Tøjudvalg  
13. Udvalg for hjemmeside og 

nyhedsbrev 
 

14. Sponsorudvalg    John orienterer om proceduren for tegning af sponsorater. 
15. Næste møde Torsdag d. 9.januar kl.15.00 
16. Eventuelt Tilmelding til Lantursstyrmandskursus skal ske hurtigst muligt. 

 


