
Bestyrelsesmøde 22. januar 2018 Gråsten Roklub. Kl 18.30 
Tilstede: Aage, Helle, Merete, Axel, Yvonne, Jette, Jesper, Vicky,  
(Ivan, Mona, Camilla var med i første halvdel), 
Afbud fra Ole  
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. (Godkendt) 
 

2. Opfølgning fra bestyrelsesmøde i 16/11 2017. (Referat udsendt) / AJ 
Referat er godkendt 

 
3. Korte meddelelser bordet rundt. 

Åge og Jesper er i gang med Æ-trap. Plet lakering og andre småting. Derudover så er de nu gået 
i gang med Commodore. 
Egernsund skal væk. (Måske). 
Axel skaffer flere hjul til båd vogn. 
Merete har fået en regning på kontingent fra Dansk Kano og Kajakforbund som hun i første 
omgang sendte til Johnny Marold, der er ved en fejl ikke blevet afmeldt i tide, så Merete har 
meddelt at vi ikke ønsker medlemskab mere, i værste fald koster det 2500kr.  
Camilla fortæller at der er skaffet 40K DKK i sponsorater til Coastal; 10K DKK fra Danfoss. 20K 
DKK fra Nordea og 10K DKK fra Linak.  
 

4. Videre proces for DFFR-strategiproces. Afgørende er, at denne proces er forankret så hurtigt 
som muligt i klubben. Hvordan sikrer vi det? Drøftelse af sammenskrift foretaget af Camilla 
(vedhæftet) og bearbejdning foretaget af Axel. (vedhæftet). /AJ 
Mission og Vision; Det var en smule langtrukket, det mangler at få tingene omsat til noget 
håndgribeligt. Processen tager for lang tid. Der er snart stander hejsning og da skal være nogle 
ting sat i gang inden.  
 
Andre klubber hvor der skal kigges på hvordan man får nye medlemmer. 
Næste møde er slut februar. Der er ikke kommet noget konkret mht. dato og det ser ud til det 
bliver hos Hørup roklub.  
Axel tager fat i en 6 stykker for at høre om der kunne være flere der kunne have interesse.  
Førstehjælpskursus med 16. deltagere. (Inrigger) der må deltage 2-3 stykker gratis fra Gråsten 
roklub. 

 
Den 21. april afholder DGI førstehjælpskursus i Gråsten roklub. Jette undersøger om det også 
dækker Inrigger. 
 

5. Projekt coastal. 1'er eller 2'er? Se vedhæftede projektresume og vejledning fra DFFR. /AJ/CT 
Hvad er egentlig behovet? Der skal tages stilling til flere ting også i forhold til bådtrailer der 
passer til slæbested osv. Vi samler flere sponsorater sammen og tager det op igen.  
 

6. Ro-spinning. Status - hvordan understøtter vi initiativet? /AJ 
Der er flere der er begyndt at Ro-spinne. Vi har 4 maskiner. Ro-spinning instruktør er et to 
dages kursus koster ca. 5-6000kr. Axel får fat i den tyske roklub de har en ro maskine vi må 
låne.  



Ergometer tælling registrering kunne være sjovt. Sønderborg ro-klub har et system hvor de 
tæller. Helle tjekker hvordan man evt. kan gøre det. Ergometer skal evt. flyttes.  

 
7. Godkendelse af Regnskab 2017 og udarbejdelse af budget 2018. Udkast vedhæftet - der skal 

findes besparelser! /MJ 
Regnskab godkendt og sendes til revision. Merete 
Budgettet tjekkes. Foreslår at kontingentet hæves med 100kr det skal til afstemning på 
generalforsamlingen 
 

8. Planlægning af generalforsamling 2018 - klar til udsendelse. Udkast til dagsorden vedhæftet./AJ 
Vinterronings-reglement - opfølgning./AJ+HGS 
Gennemgang af reglement. Axel renskriver reglementet og sender det ud igen. 
 

9. Broen. Vi har lovet medlemmerne at finde en løsning på broen til næste vinter, men i 
mellemtiden har vi fået en udfordring allerede til foråret./ AaH 
Aage har et forslag til at ændre på broen.  
 

10. Fastsættelse af nye indholdsmøder vedr. 2018-aktivteter, herunder standerhejsning, 24. marts 
2018 kl. 14:00 
Åbent Hus og instruktion.  
Bestyrelsesmøde. 28. februar kl. 19:00 Yvonne tager kage med 
 

11. Eventuelt 
Sønderjysk ro netværk 5. februar kl.19:00 i Kollund 
Tjek af varmt vand. 

 
12. Kommende bestyrelsesmøder 

 
 


