
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde: onsdag d. 20. december 2021 

 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 

   
1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

(20.10.2021) 
 

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a. Børneattest, erklæring på 

”Foreningsportalen” 

b. LAG, regnskab indsendt (26. 

okt.) 

c. Brugerråd Naturpark 

Maribosøerne. (Referat 

vedlagt) 

d. Lolland-Falster og Langelands 

Købstæders Brandsocietets 

Fond. Ansøgt kr. 45.000,- til 

seks nye årer. 

e. Lokaletilskud, Lolland 

Kommune. Aftale underskrevet 

(se bilag) 

f. Besøg af Gitte Porsmose, 

Konsulent, Brobygger til 

sundhedsfremme. 

g. Stark, tilgodehavende. 

h. Udendørs projektør. 

i. Træningsmaskiner. 

 
a. Foreningsportalen. 

              Kommunens kommunikation med lokale     
foreninger.  
Alle bestyrelsesmedlemmer har børneattester. Der 
anmodes om børneattest til bestyrelsens ny 
medlem. 

b. Lag har endnu ikke ladet høre fra sig. 

c. Bo orienterer efterhånden som der 

kommer relevante nyheder fra Brugerrådet 

Naturpark Maribosøerne. 

d. Vi afventer svar. 

e. MR og Lolland Kommune har skrevet 

under. Lille nedgang i forhold til tidligere. 

f. Brobyggerne formidler kontakt til 

roklubben for borgere, der evt. vil kunne 

matche klubbens aktiviteter. 

g. Tilgodehavende hos Stark materialiseres i 

materialer til renovering af det gamle 

slæbested og bro mod syd. 

h. Den udendørs projektør forsynes med 

timer. 

i. Træningsmaskinerne er ankommet og 

monteres af de medlemmer, der bruger 

dem. 

 

   Aktuelle emner 
a. E-Roning, DFfR pc program. Vil 

vi have det demonstreret og vil 

vi købe? (se bilag). 

b. Centralt Foreningsregister, 

indberetning. 

a. Drøftelse munder ud i at MR melder fra på 

e-roning.  

b.  Bo og Niels indberetter 

c.  Drøftelse munder ud i at Bo vil udarbejde 

mindre justeringer til vedtagelse på næste 

bestyrelsesmøde. 



 
 

 
 

c. Roreglement. Drøftelse evt. 

revision af regler. (roreglement 

vedlagt). 

d. Flytning af bådstativer. Står 

meget synligt i skel mod 

campingplads. 

e. Genopbygning af bro mod syd.  

f. (se bilag). 

g. Tømning af tagrender og 

tagnedløb! 

  

d. Bue skriver til medlemmerne om flytning 

af bådstativerne. 

 
 
 
 
 

e. Der er opbakning til skitse til genopbygning 

af broen. Vi skal have hjælp fra Vej og Park 

til opretning af landanlæg. 

f.      

g. Skal helst ske inden frosten. Bue indkalder 

hurtigst muligt. 

4 Økonomi Niels orienterer 

5 Ansvarsområder 

 Tur og motion, Bjarne Bue 
 

 

Instruktion, Bo Balschmidt 
 

 

Kaproning, Bo Balschmidt 
 

 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

 

Broer og udenomsarealer Bjarne 
Hallstrøm 

 

Husudvalg, Bjarne Raby 
 

 

Træningsrum, Bjarne Raby 
 

 

Hjemmeside og nyhedsbrev, Jane 
Pørtner 
 

 

Sponsorer John Winther Hansen 
 

  

6 Næste møde – Forslag: onsdag d. 26. 
januar 2022? 

Vedtaget. 

7  Eventuelt  Intet. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


