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Referat af bestyrelsesmøde: Fredag d. 6. maj 2022 

Tilstede. Bo Balschmidt, Niels Petersen, Bjarne Raby, John Winther, 

Bjarne Hallstrøm, Klaus Stentebjerg, Jane Pørtner. 

Referent. Jane 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 

1 Godkendelse af referat fra 
seneste møde (23. feb. 2022) 

Godkendt 

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a) FGU-elever, besøg d. 4. 
maj 

b) Ældresagen, annonce d. 
3. juni 

c) Sommerferieaktiviteter 
d) Mariboevent. Magisk 

Festival d. 3. juni. 
e) Præsentation af 

byggeprojekt hos LAG 
d. 24. april. 

f) Sportsråd Lolland, 
generalforsamling d. 
16. maj 

g) Brugerrådet for 
Naturpark 
Maribosøerne, møde d. 
28. april. 

h) Lolland Kommune, 
velkomstforening, 
udviklingsforløb torsd. 
19. maj kl. 17-20 

i) Lolland Kommune, 
projekt ”Kom ud 
mand!” 

 
a) Sociale kompetencer, som en del 

af Forberedende 
grunduddannelse, skal FGU-
eleverne have kendskab til 
foreningsliv. Det aftalte møde blev 
aflyst. MR står klar og byder 
velkommen, hvis nogen får 
interesse herfor senere. 

b) Bo har følgende indlæg fra MR til 
ældresagens lokale blad under 
overskriften 
Motion for livet: 
”Kom og oplev den fantastiske 
natur på Maribo Søndersø og få 
god motion samtidig. Vi ror 
mandag, onsdag og fredag kl. 
07.00 eller kl. 09.00. (andet kan 
også aftales) mandag og fredag 
spiser vi fælles morgenmad. 
Vi er normalt mellem 20 og 30 
friske morgenroere og vi vil gerne 
have dig med!!! 
Mød op ved roklubben, 
Bangshavevej 27, 4930 Maribo kl. 
06.45 og tag noget praktisk tøj 
med. Vil du vide mere, så kontakt 
Bo Balschmidt tlf. 30 48 90 00. 



 
 

2 
 

eller besøg vores 
hjemmeside www.mariboroklub.d
k” 

c) På grund af manglede kapacitet 
ønsker MR ikke at arrangere 
sommerferieaktiviteter. Det 
samme gælder for deltagelse i 
Magisk Festival  d). 

e)   MR’s sidste dokumentation 
indsendt d. 4.5.       Yderligere 
præsentation af byggeprojektet 
kunne ikke indpasses. 
f)     Til orientering.  
g)    Bo orienterede om arbejdet og 
nye tiltag i  

       Naturpark Maribosøerne. 
Præsentation af naturplejeplan. Åge W 
Jensen fond har bl.a. istandsat 
Skelsnæshytten – indvielse d. 15. juni. 
Lolland Kommune har renoveret 
Naturskolen og projekterer bålhus og 
nye sheltere.  

h)   MR deltager ikke i mødet. 
j) Bo har meldt positivt tilbage til 

”Kom ud mand!”- projektet. 
k) Klaus orienterer om Rokredsens 

generalforsamling. Der blev valgt 
ny kasserer. Det arbejdes med 
fremadrettede fornuftige 
aktiviteter i kredsen. 

 
 

3 Aktuelle emner 
a) Roreglement/vinterroni

ng. 
b) Styrmandskursus. 

 
a) Bestyrelsen arbejder videre i løbet 

af sommeren om koncensus om 
Bo’s forslag til forbedret 
vintereglement. 

about:blank
about:blank
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c) Generalforsamling- 
opsamling. 

d) Indkøb af nye årer – 
tilskud fra Lolland 
kommune, 
rekvisitpuljen kr. 
7030,00. 

e) Renovering af herrernes 
bruserum. 

f) Bro mod syd. 
g) Sct. Hans. Bål og kaffe 

som vi  
plejer? 
 
 

h) Medlemmernes daglige 
brug af romateriel m.m 
 

b) Bjarne H tilrettelægger og 
afholder Korttursstyrmandskursus 
med evt. assistance fra andre 
kompetente folk i klubben. 

c) Vi er på omgangshøjde med de 
beslutninger der blev taget. 

d) Rekvisitpulje. Vi udsætter brug af 
bevilling fra kommunen. 

e) Beslutningen udsættes til Bue og 
Fl. Olsen kan deltage i møde, hvor 
vi kan se budgetoverslag for 
renoveringen. 

f) Halstrøm og Bue undersøger 
hvem der kan, og hvordan 
fundamentet til forankring af 
broen udføres mest 
hensigtsmæssigt på den mest 
økonomiske og praktiske måde. 

g) Sct. Hans bål, som vi plejer. 
Kommunen, 
Handelstandsforeningen og 
spejderne sørger for bål og 
fakkeltog.  
MR arrangerer møblering af 
pladsen og salg af kaffe kage og 
popkorn. Efter klargøring af 
festpladsen før det officielle 
arragement, grilles der i klubben. 

h) Jane og Klaus ønskede at drøfte 
daglig klargøring af både. Punktet 
udsættes til næste møde, hvor 
Bue deltager. 

 

4 Økonomi 
Niels orienterer. 

              Rolig periode, Økonomien er 
god. Der er     kommet ”en del” nye 
medlemmer.  

5 Ansvarsområder 
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 Tur og motion, Bjarne Bue 
 

 

Instruktion, Bo Balschmidt 
 

 

Kaproning, Bo Balschmidt 
 

Intet 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

Intet 

Broer og udenomsarealer 
Bjarne Hallstrøm 

Se under 3 f. 

Husudvalg, Bjarne Raby 
 

Se under 3 e. 

Træningsrum, Bjarne Raby 
 

Raby sættet skilt op om at holde god 
orden!!! 

Hjemmeside og nyhedsbrev, 
Jane Pørtner 
 

Intet 

Sponsorer John Winther 
Hansen 
 

Intet 

6 Næste møde – forslag: fredag 
d. 17. juni kl. 10.00 

Godkendt. 

7  Eventuelt  
a) Bestyrelsens holdning 

til udlejning/udlån af 
klublokale 
 

 
a) Bestyrelsen besluttede at 

klublokalet alene anvendes til 
klubarrangementer. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


