
 
 

 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde: onsdag d. 20. oktober 2021, kl. 15.00 

Tilstede: Niels, Bjarne H, Bjarne R, Bjarne B, Bo, Jane 

Referent, Jane Pørtner 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 

   
1 Godkendelse af referat fra sidste 

møde d. 1. sept. 2021 
Godkendt 

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a. Tilskud LAG – status. 
b. Lokaletilskud – status. 
c. Møde med Bo 

Rasmussen, Lolland 
Kommune om bro mod 
syd. 

d. Nye træningsmaskiner, 
levering. 

 
a. Indberetningen til LAG er klar til afsendelse i morgen. 
b. Ansøgningen om Lokaletilskud fra Lolland kommune for 
de næste 3 år med kræver diverse statustal fra MR, 
arealoversigt, regnskab, medlemstal og aldersfordeling 
m.m. 
c. Hvis Maribo Roklub selv genetablerer den sydvendte bro, 
aftalte Bo Balschmidt med Bo Rasmussen at Lolland 
Kommune refunderer 30 000 kr. af Roklubbens 
anlægsudgifter til broen. 
d. Der er fejl i leveringen af de sidste træningsmaskiner.  
Bue har aftalt med firmaet at de leverer den rigtige maskine 
og tilbagetager fejleveringen omkostningsfrit for Maribo 
Roklub. 

3 Aktuelle emner 
a. Indbrud. Retablering. 

Overvågning, 
revurdering. 
Skadeserstatning. 

b. Standerstrygning d. 30. 
okt. 2021, planlægning. 

c. Afriggerfest d. 5. nov. 
2021. Finansiering og 
budget. ”Flidspræmier”. 

d. Vinterklargøring af 
bådehal og mobilt 
værksted. 

  

 
a. Forsikringsselskabet betaler materialer, vi monterer og de 
ser bort for selvrisikoen. 
Raby taler med Flemming Nørgaard om etablering at et 
ekstra overvågningskamera over opslagstavlen i gangen. 
Kamera i træningsrummet justeres.  
Bue har monteret sikringsbeslag på toiletvinduerne i 
omklædningsrummene. 
 
b. Standerstrygning kl.14.00. Herefter serveres kaffe og 
kage, øl og vand. 
c. Afriggerfesten d. 5.november afholdes i Maribo Boldklubs 
lokaler. Maribo Roklub afholder udgifterne hermed som 
generel tak til medlemmerne for indsatsen ved den store 
ombygning.  
d. Det mobile værksted sættes op for vinteren. John har et 
bordtennisbord, som opstilles i værkstedet, der indtil jul 
fungerer som bordtennisrum! Måske en lille rask turnering? 



 
 

 
 

Gigbådene trænger til en ordentlig overhaling. Bjarne Bue 
sørger for at der er de nødvendige reservedele og opfordrer 
brugerne af gigbådene til at stå for reparationerne. Jane 
aftaler med gruppen. 
 
Lolland.dk skal have ”en tur” og der skal males årer. 

4 Økonomi, Niels orienterer Medlemstallet støt stigende.  
Den seneste regnskabsoversigt blev gennemset af en 
tilfreds bestyrelse. 
 

5 Ansvarsområder 

 Tur og motion, Bjarne Bue 
 

 

Instruktion, Bo Balschmidt 
 

Nye roere i juni måned tirsdage og torsdage 

Kaproning, Bo Balschmidt 
 

 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

 

Broer og udenomsarealer Bjarne 
Hallstrøm 

 

Husudvalg, Bjarne Raby 
 

 

Træningsrum, Bjarne Raby 
 

 

Hjemmeside og nyhedsbrev, Jane 
Pørtner 
 

Jane undersøger muligheden for link fra mailkontoens foto 
ap til hjemmesiden. 

Sponsorer John Winther Hansen 
 

 

6 Næste møde: onsdag d. 15. dec. 
2021 kl. 15.00 

 

7  Eventuelt  Vi konstaterer at der er stigende interesse for 
vinterbadningen. Den projekterede sydvendte bro, trænger 
sig på, idet badevandskvaliteten her er betydelig bedre end 
ved Klostersøsiden, hvor der aktuelt bades. Der søges 
etableret en fast bred trappe fra broens ende, flytbart 
rækværk og flytbart tøj/håndklædestativ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


