
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde: fredag d. 23. september 2022 ca. kl. 10.00, 

efter praktiske prøver til Korttursstyrmandskursus. 

 

Til stede: Bjarne Raby, Bjarne Bue, Bjarne Hallstrøm, Niels Petersen, Klaus 

Stentebjerg, Jane Pørtner, Bo Balschmidt. 

Referent: Jane 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 

   
1 Godkendelse af referat fra seneste 

møde (12. aug. 2022) 
Godkendt 

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a) ”Kom ud mand”. Intet at 
berette. 

b) Hjertestarter, service. Et 
medlem har forespurgt, om 
hjertestarter serviceres 
jævnligt? 

c) Musik i træningsrum. Et 
medlem har følt sig magtesløs 
overfor et andet medlem, der 
ikke ville skrue ned for 
musikken. Skal vi præcisere 
reglerne ved et opslag ved 
musikafspilleren? 

d) Ordensforhold i træningsrum. 
Hvordan skal ordensregler for 
træningsrummet 
kommunikeres? 

e) Omplacering af 
træningsmaskiner. 
 

a) Roklubbens aktiviteter matcher ikke umiddelbart 
Kommunens forventninger til MR og ”kom ud 
mand”. Vi har ikke ressourcer til at promovere 
projektet. 
b) Til orientering så virker hjertestarteren, når den 
blinker i højre hjørne.  
Bjarne Bue sørger for at hjertestarteren får et 
servicetjek. 
c) Vi præciserer reglerne for meget høj musik i 
træningslokalet. Bjarne R fremstiller orienterende 
skilt afspilleren. 
Jane henter oplysninger om ”det grønne øre”.  
d) Bestyrelsen er opmærksom på nødvendigheden af 
dialog mellem alle roklubbens medlemmer, også i 
træningsrummet om materiel og adgang til klubben.  
Som et led i at øge dialogen i klubben, opfordrer vi 
til at samtale på kryds og tværs, om det at være 
medlem af fællesskabet Maribo Roklub og om de 
behov, der er, for at alle trives i disse rammer. 
e) Omplacering af træningsmaskiner skal ske i dialog 
med bestyrelsen. 
 Bjarne Raby inviterer Mark Smith, aktiv i 
træningsrummet, til at blive medlem af 
udvalget for træningsrummet. Bestyrelsen 
besluttede, at Mark fremover inviteres til at deltage i 
bestyrelsens møder. 

 3 Aktuelle emner 
a) Roreglement. På 

bestyrelsesmødet d. 5. juni 
besluttede vi at arbejde 
videre med forslag til 

a)Bestyrelsen drøfter Maribo Roklubs seneste 
roreglement.  
Bo fremsender korrigeret roreglement med bl.a. 
justeringer i reglerne for vinteroning. Det besluttes 
at ”Alle der vinterror skal have 



 
 

 
 

roreglement, her specielt 
reglerne for vinterroning. 
Seneste forslag medsendes 
dagsordenen. 

b) Herrernes baderum 
c) Bro mod syd 
d) Træningsrum, ny 

”rygtræner”? 
e) Valg af medlem til udvalg for 

træningsrum. Mark Smith vil 
gerne deltage. 

  

korttursstyrmandskursus”. Korttursstyrmands- og 
langtursstyrmands-status registreres på synlig liste. 
b) Bjarne Bue og Flemming Olsen m.fl. begynder 
renovering af herrernes baderum og håber at kunne 
være færdige på 3 uger. 
c) Kan påbegyndes Bo leder forløbet. 
d) Bjarne R går videre med sagen. Støtteforeningen 
søges om støtte til rygtræneren. 
e)  Raby inviterer Mark Smith. 

4 Økonomi. Niels orienterer Printer skal have ny billedenhed. 
Bestyrelsen drøfter følgerne af uvisheden om de 
stigende energipriser specielt el, vand, varme. 
Ved næste budgetlægning inkorporeres generelle 
stigninger. Stigninger undervejs, betales af aktuelle 
beholdning. 
Hvis kontingentstigning bliver aktuel, skal det ske 
gennem ekstraordinær generalforsamling. 
 

5 Ansvarsområder 

o Tur og motion, Bjarne Bue 
 

 

Instruktion, Bo Balschmidt 
 

 

Kaproning, Bo Balschmidt 
 

 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

 

Broer og udenomsarealer Bjarne 
Hallstrøm. 
 

Bo står for arbejdsgruppe og bestiller materialer. 
Bjarne Hallstrøm og Bjarne Raby vil gerne deltage i 
arbejdet. 

Husudvalg, Bjarne Raby 
 

 

Træningsrum, Bjarne Raby 
 

Bjarne R byder nyt medlem Mark Smith velkommen. 

Hjemmeside Jane Pørtner 
 

 

Sponsorer John Winther Hansen 
 

 

6 Næste møde, forslag: 21. oktober 
2022 

Godkendt. 
 

7  Eventuelt  Klaus foreslår fast punkt på dagsorden for 
Rokredsen. 
Klaus informerede om den afholdte tur for 
Rokredsen i Maribo Roklub. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


