
Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2021 
 
 
Deltagere: Johanna Åkerman, Keld Broksø, Bo Sørensen, Nicholas Feltsen, 

Katja Olsen 
Afbud: Søren Sibbersen, Inge Ribers 
Referent: Katja Olsen 
 
  
Vintergymnastik: det er ved at være tid til planlægning af vintersæsonens gymnastik i 

Langhøjskolens gymnastiksal. Johanna spørger Nina om hun har mulighed for at stå for det 
igen i år, Keld dobbeltchecker med kommunen at lokalerne er til rådighed.  

1. Update på klubbens nye køkken:  
a. Der mangler pt kun udsugning over ovne og emhætte. Det afventer at Bo får 

refunderet de udlæg han har haft på det øvrige køkkenudstyr.  
b. Mærkning af skuffer indvendigt: Keld hører Rikke ad om hun vil sætte mærkater på 

skufferne, så at det tydeligt fremgår i hvilke skuffer køkkenredskaber m.m. hører til.  
c. Lamper: Bo undersøger om der kan installeres lysdæmpere på de 6 lamper i 

køkkenet.  
d. Klokke: klubbens klokke skal hænges op. Bestyrelsen undersøger hvor den kan 

hænge inden den sættes op.  
e. Førstehjælpskasse: Bo sætter førstehjælpskassen op under nøgleskabet i entreen så 

den er synlig. 
f. Pynt af rummet: Bo foreslår at købe planter og hænge plakater op for at gøre 

klubstuen mere hyggelig.  
g. ”Wall of fame”: bestyrelsen foreslår at gøre klubmedlemmernes præstationer mere 

synlige ved at udstille dem i en ”wall of fame”. Keld kontakter Chris, Christian og Ole 
for at høre ad om det er muligt at finde information om klubbens præmier. 
Bestyrelsen finder en egnet måde at udstille præstationerne. 

h. Vi har gammelt køleskab stående i træningsstuen. Keld prøver at bytte det for en 
kasse sodavand. 

2. Sonos højttalere: Keld har indkøbt Sonos højttalere til klubstuen og træningslokalet og 
kontakter Peter Vennick mht. ophængning. Efterfølgende vurderes det om de indkøbte 
højttalere opfylder behovet, især i træningslokalet. 

3. Videoovervågningen lader stadig vente på sig og opgives for nuværende. 
4. Rengøring: forbundet har meldt ud at krav om restriktioner bortfalder, derfor er der ikke 

længere behov for daglig rengøring. Tak til alle de medlemmer der har givet en hånd med til 
rengøringen. 

5. Indvielse af den nye klubstue: afventer at køkkenet færdiggøres. 
6. Økonomi: der er ønske fra bestyrelsen om at vi medtager et fast punkt til hvert 

bestyrelsesmøde hvor klubbens økonomi drøftes. Derudover bør der hvert år laves et 
budget for det kommende år. 

7. Porte: Nicholas har forgæves forsøgt at få fat på firmaet mht service af portene og forsøger 
igen. 



8. Bestyrelsesmiddag den 5. november 2021. Keld bestiller bord. 
9. Udlån af klubstuen: vi kører videre med samme regler som hidtil og opfordrer 

medlemmerne til at passe på vores nyistandsatte klubhus. 
10. Affaldsindsamling: årets affaldsindsamling ligger lidt klemt mellem andre aktiviteter, og det 

har været svært at få folk til at melde sig til. Bestyrelsen bakker op om en årlig 
affaldsindsamling og opfordrer medlemmerne til at deltage i arrangementet. Der er lavet en 
aftale med roklubben om at plalægge en fælles affaldsindsamling næste år. 

11. Motivation og fastholdelse af nye medlemmer: Bo foreslår at klubben fremover afholder et 
socialt arrangement for nye roere hvert år i slutningen af juni, for at fejre det nye 
instruktionshold. Derudover kan vi hænge billeder op af vores nye roere, så de bliver synlige 
og det derved bliver nemmere for alle at byde dem velkommen i klubben. Bestyrelsen 
opfordrer til at nye roere deltager i 1-2 handicapper med efterfølgende grill for at lære 
andre i klubben at kende. 

12. Havnemøde 16/9: Katja spørger Inge om hun kan deltage, ellers deltager Katja.   
13.  Tilretning af bådreglement: På  forslag af Keld har bestyrelsen vedtaget at det tilrettes 

ordlyd for erstatningsansvar, så at der ikke er tvivl om at medlemmer hæfter for skader på 
klubbåde. Det rettes på hjemmesiden af Nicholas. Herefter kan klubben udvise konduite og 
rimelighed i de enkelte sager. 

14. Midler til reparation etc. af klubben: der pågår løbende en del udgifter til vedligeholdelse af 
klubben, som det primært er husmanden der sørger for. Bestyrelsen foreslog derfor at der 
fx kan udstedes et bankkort til husmanden, så det er mere smidigt at indkøbe nødvendige 
materialer til renovering af klubben. Efterfølgende besluttede kasserer og husmand at der 
overføres et beløb til hans konto, som bruges til sådanne indkøb til klubben. Indkøb 
dokumenteres som normalt vha. fakturaer og bonner, som afleveres til klubbens kasserer. 

15. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde: 
a. Nye regler for udlejning af klubben: ikke nødvendige pt. 
b. Opdatering af klubbens love og regler: bør opdateres hvert år. Bl.a. skal forbud mod 

brug af snus indføjes i reglerne. Keld og Johanna gennemgår love og regler. 
c. Egen dækning i forbindelse med brug af klubbens kajakker: omtales/præciseres til 

næste generalforsamling.   
d. Alkohol i klubben: forbruget af øl i forbindelse med/efterfølgende træning er 

eskaleret. Det sender et dårligt signal at træning er forbundet med øldrikning, især 
for vores unge roere samt nye klubmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer til at 
medlemmerne udviser omtanke. 

e. Klubbens hjemmeside: Nicholas skal afholde et møde med Johnny og Chris og 
arbejder på at finde gode billeder til udskiftning af det nuværende på forsiden af 
hjemmesiden.  

f. Johnny har købt nye computere til rokortet. Bo sætter dem op i løbet af de næste 
uger. 

g. Fotokonkurrence: Katja arrangerer en fotokonkurrence blandt medlemmerne og 
melder det ud på FB og email. Kvaliteten skal være god nok til at de kan printes ud i 
stort format til at hænge op i klubben. 

h. Hastighedsbegrænsning i Kalveboderne: Keld har kontaktet sikkerhedschefen for By 
& Havn og fortalt om episoder, hvor speedbåde har sejlet for stærkt tæt på 
kajakroere. Sikkerhedschefen foreslår at holde et møde med relevante 



parter/brugere af Kalveboderne, for at høre hvor alvorligt problemet er. Keld 
kontakter ham igen i løbet af efteråret/vinteren.  

i. Taget renoveres inden vinter. Bo står for at samle et hold der kan hjælpe med dette. 
j. Maling af klubben udvendigt: venter til foråret 2022. 
k. Reparation af tagrender: skal gøres i år, efter at taget er renoveret. Bo står for at 

samle et hold der kan reparere tagrenderne. 
l. Pagajer i klubhuset: pagajer må ikk medtages i klubben. Bo opsætter holdere til 

pagajer på plankeværket i løbet af efteråret.  
16. Eventuelt: 

a. Kalveboderne Rundt: er for sent at arrangere i år. Keld foreslår et lignende 
arrangement, såsom 12-timers løb el.lign. 

b. Gummimåtterne på gulvet i træningslokalet skal monteres, inden vintertræning går i 
gang. Søren er ansvarlig for montering. 

c. Til næste generalforsamling er Keld, Søren og Inge på genvalg og skal overveje om de 
modtager genvalg.  

 
Næste bestyrelsesmøde er den 5. oktober 2021. 


