
 
 

 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde: torsdag d. 19. januar 2023 kl. 16.00 

Deltagere: Bjarne Hallstrøm, Bjarne Raby, Bjarne Bue, Niels Pedersen, Bo 

Balschmidt, Klaus Stentebjerg og Mark Smith. 

 

Referent: Bo Balschmidt 

Punkt  Beskrivelse Beslutning 

   
1 Godkendelse af referat fra seneste 

møde d. 21. okt. 2022 
Godkendt. 

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a) Velkomstforening 
b) Juleoptog, invitation. 
c) Svømmehal. 
d) Foreningscafé, 

genoptræningscentrene. 
e) Ny sydbro, Lolland kommune 

betaler udgifterne 
(20.880,30). 

f) DFfR, e-roning, vil MR være 
med? 

g) Medlemstal ved årsskiftet. 
h) Lolland kommune, udkast til 

helhedsplan for Mindsten. 
i) Lolland kommune, 

aktivitetstilskud. 
j) Energiforbedriger i roklubber. 

Temadag i Vordingborg 
roklub. 

k) Lolland kommune. Invitation 
til prisuddeling d. 1. marts 
2023 kl. 17-21. 

 
a) Kommunen har holdt instruktion for 

velkomstforeninger. MR deltog ikke. Bue 
oplyste, at tidligere har kommunen 
kontaktet os for at få informationsmateriale. 
Det har de ikke gjort i år. 

b) MR blev inviteret til at deltage i årets optog. 
MR deltog ikke. 

c) MR´s medlemmer kan fortsat benytte 
svømmehallen alle torsdage mellem 10 og 
12, når de blot oplyser at de kommer fra 
MR. Ordningen gælder frem til 
standerhejsningen. 

d) Kommunen har inviteret MR og andre 
foreninger til at give en præsentation af 
foreningen i forbindelse med genoptræning i 
Sundhedshuset. MR deltog ikke. 

e) Kommunen har refunderet MR udgifterne til 
den nye sydbro dog fratrukket moms. BoB 
har efterfølgende opfordret kommunen til at 
refundere det fulde beløb.  

f) Bestyrelsen vurderer, at udgiften ikke vil stå 
i rimeligt forhold til MR´s medlemmers 
behov! 

g) Medlemstallet er uforandret i forhold til 
2021 (102 aktive medlemmer). 

h) Kommunen har fået udarbejdet et forslag til 
”Helhedsplan for Mindsten”. Forslaget er 
opslået på opslagstavlen i samlingsrummet. 
MR har været hørt i processen og vi har 
udtrygt begejstring for planen som helhed, 



 
 

 
 

dog med forslag om at parkeringsarealet ved 
roklubben ikke reduceres i forhold til i dag 
og at rund træbrygge på roklubbens 
græsplæne begrænses til kun at forløbe i 
søbredden/i søen. Projektet er endnu ikke 
behandlet politisk. 

i) MR har sendt ansøgning til kommunen. 
Tilskuddet får forventeligt samme størrelse 
som i 2022. 

j) Bestyrelsen vurderer ikke at der p.t. er 
behov for investeringer i energiforbedringer. 
Dog vurderes det, at der nok med fordel kan 
efterisoleres i taget over klublokale og 
omklædningsrum m.v. 

k) MR vil ikke være repræsenteret ved 
uddelingen. 

 

3 Aktuelle emner 
a) Generalforsamling d. 25. 

marts 2023. Planlægning. 
b) ”Indvielse” af Sydbro? 
 

a) Jane udarbejder forslag til dagsorden. På 
valg er Niels Pedersen, Bjarne raby og 
Bjarne Bue. Alle modtager genvalg. 
Suppleanter som i år (John Winther og Klaus 
Stentebjerg). Som dirigent foreslås Hanne 
Christiansen. Kl. 14.00 startes med 
generalforsamling, derefter 
Standerhejsning. 

b) Indvielse efter standerhejsningen. Svend 
Åge Vammen klipper snoren. Efter 
indvielsen det sædvanlige kaffebord. Bue 
skriver indbydelse. 

4 Økonomi 
a) Foreløbigt regnskab for 2022 
b) Budgetforslag for 2023 

a) Godkendt. 
b) Der foretages visse justeringer bl.a. som 

følge af forøgede energipriser. 

5 Rokreds Sydhavsøerne 
a) Klaus Stentebjerg orienterer. 
b) Forslag fra Bue om drøftelse 

af Maribo Roklubs interesse i 
rokredsens aktiviteter. 

a) KS oplyste: at det er svært at få bestyrelsen 
til at fungere, at der er problemer med at få 
rettighed over tilkørselsarealet til hytten, at 
der ikke kan bygges et halvtag til en ny båd 
som Nysted Roklub vil forære til kredsen, at 
hytten kun benyttes sporadisk. 

b) MR skriver til kredsen med forslag om at 
kredsbestyrelsen forbereder afvikling af 
rokredsen. 

6 Ansvarsområder 

 Tur og motion, Bjarne Bue 
 

 

Instruktion, Bo Balschmidt 
 

 

Kaproning, Bo Balschmidt  



 
 

 
 

 

Ungdom, Bo Balschmidt 
 

 

Broer og udenomsarealer Bjarne 
Hallstrøm 

Se pkt. 3.b 

Husudvalg, Bjarne Raby 
 

Der er anskaffet ny flagline – den gamle er knækket, 
så der er en opgave med at få lag stangen ned. 
Forsøget gøres fredag d. 27. januar. 

Træningsrum, Bjarne Raby 
 

Stor tilfredshed. 

Hjemmeside og nyhedsbrev, Jane 
Pørtner 
 

 

Sponsorer John Winther Hansen 
 

 

7 Næste møde, forslag: 9. marts kl. 
16.00 

Godkendt 

8 Eventuelt  Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


