
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde:  d. 21. oktober 2022  kl. 09.00 

Til stede: Mark Smith, Bo Balschmidt, Bjarne Bue, John Winther, Jane 

Pørtner,  

Punkt  Beskrivelse Beslutning 

   
1 Godkendelse af referat fra seneste 

møde  
Godkendt  

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a) Lanterner til både 
b) Ny ”rygmaskine” og 

indretning af træningsrum. 
c) Mark Smith udgør sammen 

med Bjarne Raby udvalget for 
træningsrum. Som følge heraf 
foreslås det, at Mark 
fremover er ”bisidder” ved 
bestyrelsesmøderne. 

 
Formanden bød Mark Smith velkommen til 
bestyrelsesmøderne. 

a) Der er indkøbt 3 lanterner, der er lette at 
montere til brug før eller efter solopgang/ 
nedgang i inriggerbådene.  

              Der findes en løsning til gigbådene. 
b) Der er gjort plads til den nye 

rygtrænemaskine, som ankommer i dag. 
Mark og Raby aftaler rokering i       
træningsrummet i den anledning. 

c) Mark er åben for kommunikation. Der bliver 
sat et billede af Mark op på bestyrelsens 
tavle 

d) Brugerrådsmøde for interessenter til søen 
d.27.10.  

 
 

N3 Aktuelle emner 
a) Standerstrygning. Fordeling af 

opgaver. 
b) Klargøring af ”mobilt 

værksted”. 
c) Vinterklargøring af 

roklubben. Indkøb af 
løvsuger/puster. 

  

a) Standerstrygning lørdag d. 29.  kl.14.00  
              Bue laver opslag om kagebord. 

b) Bue laver oplag til opgaverne ved opsætning 
af det mobile værksted. 

c) Oprydning og vinterklargøring bådhallen, 
tagrender og motorbåden. Der fastsættes en 
dato. 
MR har en løvsuger. 

d) Der er behov for mulighed for adgang til 
koldt drikkevand.  

 

4 Økonomi. Niels har meldt afbud til 
bestyrelsesmødet, og han oplyser, at 
det går fint med finanserne! 

Bo orienterede om hvordan klubben fungerer 
økonomisk. 
 

5 Rokreds Sydhavsøerne. Klaus 
Stentebjerg orienterer. 

Bo gav en generel orientering om rokredsen. 

6 Ansvarsområder 



 
 

 
 

 Tur og motion, Bjarne Bue 
 

Dorte Nielsen og John Winther med Susan Petersen 
som suppleant overtager langturtraditionen fra 
Bjarne og Alice  

Instruktion, Bo Balschmidt. Status for 
styrmandskurser. 
 

Styrmandskursus  
En erfaren roer med styrmandskursus godkendes til 
vinterroning. 
 

Kaproning, Bo Balschmidt 
 

 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

 

Broer og udenomsarealer Bjarne 
Hallstrøm. Orientering om ny sydbro. 
 

Bo orienterede om at ”byggearbejdet" går i gang i 
næste uge. 

Husudvalg, Bjarne Raby. Orientering 
om renovering af herrernes bade- og 
omklædningsrum. 
 

Bue oplyste, at han forventer arbejdet færdiggjort 
om ca. to uger. 
  

Træningsrum, Bjarne Raby 
 

Bensparktræneren skal ind igen. Vigtig for 
træningen. Plads på gulvet vigtigt.  
Skivelodder skal ned af maskinen efter brug og ikke 
ligge på gulvet. 
 
 

Hjemmeside, Jane Pørtner 
 

 

Sponsorer John Winther Hansen 
 

 

7 Næste møde. Forslag: 30. nov. Kl. 
16.00 

Godkendt.. 

8 Eventuelt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


