
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde:  d. 9. marts 2023 kl. 16.00 

Til stede: Bo Balschmidt, Niels Petersen, Klaus Stentebjerg, Bjarne Bue, 

Bjarne Hallstrøm, Mark Smith. 

Referent: Jane Pørtner 

Afbud: Bjarne Raby 

 

Punkt  Beskrivelse  

   
1 Godkendelse af referat fra seneste 

møde (19.01.2023) 
Klaus efterlyste reaktion på projekt ”Helhedsplan for 
Mindsten”. Bo oplyste, at han havde meddelt 
Lolland Kommune, at parkeringsarealerne ved 
roklubben ikke måtte reduceres, at de derimod bør 
udvides og at græsarealet syd for roklubben ikke må 
befæstes, da det skal anvendes til opbevaring af 
både ved evt. regattaer. 
Referat fra seneste møde godkendt. 

2 Formanden / Næstformanden 
orienterer 

a) Hadsund- og Randers roklub 
har haft indbrud – tyvene er 
gået efter pokaler. Skal MR 
overveje ekstra sikring? 

b) Lolland Kommune har 
udbetalt aktivitetstilskud, kr. 
5.302,87 for 2023. 

 

 
a. Den historiske værdi af MRs pokaler kan ikke 

erstattes, hvorfor yderligere sikring og 
forsikring ikke har interesse. 

b. Aktivitetstilskuddet for 2023 er meget 
mindre end førhen da tilskuddet er baseret 
på antallet af medlemmer under 25 år. 
Tilsvarende er lokaletilskuddet delvist på 
antallet af medlemmer under 25 år. Dette 
tilskud er fastlagt for 3 år ad gangen.  
Der søges tilskud lederkursus for 
materielforvalterkurser, hvor Bue og Klaus 
Duch deltog. 

 

3 Aktuelle emner 
a) Forårsklargøring af 

roklubben. Hvad skal gøres? 
Hvem styrer? Skal vi have 
frokost? 

b) Generalforsamling kl. 14.00, 
standerhejsning kl. 14.30?, 
indvielse af ny bro kl. 14.45? 
kaffebord kl. 15.00? 

  

 
a. Der er forårsklargøring af roklubben er d. 

27.marts efter morgenkaffe. 
Bue har to-do listen klar til opslagstavler. 
Vedr. udearealerne, fejes for blade, ande-  
og gåselort.  
Hegnene på broerne strammes op.  Bue og 
Jane samarbejder om at konstruere nyt hegn 
til den nye bro. Kaffe og blødt brød efter 
klargøringen. 



 
 

 
 

b. Generalforsamling kl. 14.00, 

Standerhejsning kl. 14.30 

Indvielse af ny bro kl. 14.45 

Kaffebord kl. 15.00 

Bue laver ”kafeliste”, Raby sørger for øl og 

vand, Niels køber vin til dirigent m.fl. 

4 Økonomi 
a) Niels viser regnskab for 2022 

og budget for 2023. 

a. Nils gennemgik det reviderede og 
underskrevne regnskab pr. 31/12 2022. 
Herefter drøftedes den lidt faldende 
tendens i regnskabet. Det kommunale 
aktivitetstilskud falder bl.a. som følge af 
færre ungdomsmedlemmer i roklubben. Vi 
har modtaget kr. 152.794,26 fra LAG til 
ombygning af klubhuset. 
Driftsresultatet på kr. 114.505,92 ses med 
tilfredshed. 

 

5 Rokreds Sydhavsøerne. Klaus 
Stentebjerg orienterer. 

Klaus Stentebjerg oplyste, at Interessen for 
bestyrelsesposter i Rokredsen er meget lille. 
Stubbekøbing har i et skrift argumenteret for 
bevarelse af rokredsen, som følge af Maribo Roklubs 
forslag og begrundelse for nedlæggelse af Rokreds 
Sydhavsøerne. MR’s bestyrelse foreslog Klaus at han 
ikke opstillede til rokredsens bestyrelse, der herefter 
må etablere sig med de kræfter, der ønsker kredsen 
bevaret. 
Den 28. marts er der generalforsamling i Sakskøbing. 
Der er sendt indkaldelse ud.  

6 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 
 

 

7 Næste møde, forslag torsdag 25. maj 
kl. 16.00 

Godkendt  

8 Eventuelt  Mark frembragte et ønske fra motionsfolket om et 
særligt stativ til flere forskellige 
vægtløftningsaktiviteter. Bestyrelsen er positiv og 
afventer konkret forslag. 
John foreslår indendørs ro stævne kort efter 
standerhejsning. Bestyrelsen støtter forslaget.. 

  

Referent. Jane Pørtner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


