
Gråsten Ro- og Kajakklub 

Referat fra bestyrelsesmøde 28. februar 2018: 

Afbud fra Helle Grau Skriver, Jesper Tvede Jensen og Vicky Mau 

Bestyrelsen bød velkommen til det nye medlem Johnni Bundgaard 

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og fra 
generalforsamlingen 
Gennemgang af ref. fra sidste bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at bestille 
en 2’er costalbåd. Der er nu i alt skaffet 65.000 i ekstern finansiering. Skift af 
forsikring til ”First” er droppet da de er meget dyrere. Få rettelser af ref. fra 
generalforsamling. Axel retter og sender det ud. 

2) Gennemgang af forretningsorden fra 2017 
Vedtaget (vedhæftet) 
 

3) Konstituering af bestyrelsen 
Formand Axel 
Næstformand Jette 
Rochef Helle 
Kasserer Merete 
Sekretær Vicky 
Materialeforvalter Aage 
Menig Johnni 
Suppleant Yvonne 
Suppleant Jesper 
 
Konstitueringen blev vedtaget med det forbehold, at Helle Grau Skriver var 
fraværende og derfor ikke kunne give sit samtykke. 
 
Der blev nedsat et Programudvalg bestående af Helle, Vicky, Johnni, Jette 
(formand) Jette indkalder til første møde. Udvalgets opgaver er at lave hele årets 
program og få det offentlig i nyhedsbrev og på ROKORT. 
 
Der blev ikke fundet nogen husforvalter. I stedet blev der nedsat et husudvalg 
bestående af Yvonne, Flemming, Karsten? og Johnni B. Sidstnævnte påtog sig 
ansvaret for nøgler og depositum samt udlejning af klub.  
 
Udvalget er ansvarlig for  

● Veligeholdelses projekter 
● Indkøb til køkken og rengøring 
● Koordinering af arbejdsopgaver 
● Almindelig veligehold 



● Græs klipning 
● Bæk/Rist 

Yvonne indkalder til første møde 

Der blev nedsat et PR udvalg bestående af: 

● Axel 
● Camilla 
● Morten 
● Ivan 

 

4) Orientering fra klubudviklingsmøde DKF og DFFR den 25/2 
Ivan, Mona, Helle og Johnni deltog i mødet. Her blev et udkast til mission og vision 
for klubben diskuteret med konsulenter og naboklubber. Mission og vision redigeres 
færdig og præsenteres på førstkommende klubsamling.  
  På mødet blev der desuden taget første skridt frem mod fornyelse af følgende:  

● Fornyelsen af Roskole (instruktion) 
● Indførelse af begyndertræning (efter instruktionen) 
● Koordinering af korttursstyrmandseksamen med naboklubber 
● Indførelse af varigt tilbud (hvor der ros på andre måder på faste ugedage) 
● Mentorordning mhp. fastholdelse 
● Ny velkomsthåndbog 

 

5) Navneskift – konsekvenser 
Det blev vedtaget at bruge forkortelsen GROKK, Axel får Morten til at få alt ordnet 
så vores mail mm. kommer til at hedde f.eks. formand@GROKK.dk. 
Navneskiftet implementeres med det samme elektronisk og på nye 
markedsføringsmateriale. Merete underretter myndigheder, banker mm. Skilte på 
huset venter. Axel sørger for at lave pressemeddelelse. 
 

6) Klubsamling 
Der holdes Klubsamling i april 11/4, mad kl 18.00 derefter klubsamling kl 19 
De enkelte udvalg skal fremlægge og evt. finde flere medlemmer. Desuden 
fremlæggelse af mission og vision og udviklingsforløbet. 

Sydbank har inviteret bestyrelse samt udvalg til foredrag den 18/4 19-21 

Der skal sendes billeder til Jette af alle i bestyrelsen, derefter bliver der lavet opslag 
til klubben så nye kan se hvem vi er. 

 

Referent: JJK/AJ 

mailto:formand@GROKK.dk

