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1: valg af dirigent 

 

Anders  

2: valg af referent 

 

JanB 

 

3. Formandens beretning  10 prs. på introkursus. Introkursus har givet 
overskud, og en væsentlig del af klubbens økonomi 

 Ture i klubregi i løbet af sæsonen. 5 gode ture + 
”det løse” 

 Praktisk arbejde har været etablering af bla. 
terrasse. Ud over det etablerede gode, giver disse 
aktiviteter også godt socialt samvær. 

 Kursusinstruktører: 2 nye er uddannede 
Frank/Torben. De træder i funktion i den 

kommende sæson 
 Medlemmer pt. r 50 

 Ca 9.000 roede km i denne sæson, hvilket er 
knapt en fordobling fra 2015. Begrundes dels i flere 

medlemmer , men måske også en højere og mere 
stabil aktivitet fra medlemmerne 

4. Orientering v/formanden 

 

 Tildeling af pladser i containeren: antal ønsker 

og reelle pladser kan komme til at kollidere. Man 
skal søge formanden via mail senest 31/12. 

Logbogen vil ”vurdere” hvem der har roet mest, og 
der tages fra toppen. 

 Rengøring: Klubkajakker SKAL rengøres efter 

hver brug. 
 Container: skal der søges om 1 container mere ?: 

Umiddelbarbar stemning fra mødet er, at der 
arbejdes videre med 1-2 containere. 

 Klubkajakker: skal der købes flere? Umiddelbar 
stemning fra mødet er, at det skal afhænge af 

plads og en samlet løsning. Det betyder at 
kajakindkøb venter lidt. 

 Intro.kurser : Frank/Torben er de nye 

instruktører. Netop uddannede på DGI-kursus.  
Der satses på 2 hold.2 forskellige ugedage.Der 

ønskes et antal medhjælpere der på skift vil være 
erfarne behjælpelige. Henv. t. Ole . 

 Kurser: der udtrykkes ønske om roteknik-kurser. 

Et stykke ad vejen vil vi kunne afholde interne 
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kurser ved hjælp af medlemmers viden/kunnen. 

Der ønskes dels til roteknik, pakning.  
 60 års Jubilæum i SSIF 7. maj 17. Tilsagn fra 

medlemmerne om at vi deltager i et omfang. 
Forslag: opstilliong af kajakker m information foran 
Multihuset. Åben aften(-er) i containeren i løbet af 

jubilæumsugen m ”Prøv en kajak”. Ole melder 
positivt tilbage til Hv.best. 

 Logo Formanden foreslår et logo til klubben, og at 

det udmøntes i bl.a. at der indkøbes klubjakker 
hvor det påtrykkes. Ole udskriver en konkurrence. 

Ole annoncerer  til medlemmerne. 
 Sejs-engen. Der arbejdes for (= Kirsten er i 

spidsen for en ansøgning t kommunen) benyttelse 
af et kaffested m . borde/bænke der kan tilgåes fra 
vandsiden. Der er så lavvandet at det kun kan 

tilgås med div robåde, og må ikke benyttes fra 
landsiden. Hvem vil gerne være med til at tegne 
ideen ? henv. til Kirsten, der også annoncerer ud 

til alle medlemmer. 
 Nytårskomsammen 3. feb. 2017. Bestyrelsen 

indkalder. 

5. Drøftelse af muligheden 

for booking og vinterroning i 
klubregi. 

 

 Vintersæson: Skal det være muligt at ro i 

vintersæsonen?  Dels er der sikkerhed og dels er 
der vedligeholdelse. 
Oplæg v janb og længere debat/snak om sikkerhed 

og vinterroning generelt. 
 

Konklusion: A formanden ønsker at sikre sig at 
klubben/bestyrelsen lever helt op til 
kravene/ansvaret ifht. forsikringen. B Sikkerheds-

udvalget pålægges at genlæse og evt revidere 
sikkerhedskravene, med hvad dette måtte få til 
følge. 

Det stående spørgsmål er balancen mellem 
sikkerhedskravene/ansvars-placeringen og 
ambitionsniveauet for klubben og det enkelte 

medlem. 

6. Afholdelse af klubaften 
med DGI. Emne: 

vinterroning. 

 Der udtrykkes stemning for at 

sikkerhedsudvalget arrangerer en DGI-aften 
med temaet ”Vinter-roning” 
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7. Valg til tillidsposter 
(genvalg og/eller tilvalg) 

     a. turudvalg 

      b. container udvalg 

      c. festudvalg 

      d. sikkerhedsudvalg 

      e. evt nedsættelse af et 
ad hoc udvalg for 
"alternative" ture 

 

 Turudvalg: Martin og Torben 
Datoer til kalenderen sættes af udvalget senest til 

nytårsmødet. 
Ny idè at enkeltpersoner/parvis ? melder sig til at 
stå for ture ud over turudvalgets ture. 

 
 Container: Holger og Finn 

 
 Sikkerh: Jan/Frank/Torben 

 
 

 Alternative ture: Ny ide at arr ture med indhold ud 

over roning eks. fugletur/fiskeri/historie/alt muligt 
andet ????. Henv. til Kirsten og Finn 

8. Valg til bestyrelsen ( 2 

bestyrelsesmedlemmer er 
ifølge vedtægterne på valg) 

 

 Ib og Jan er iflg vedtægterne på valg. Modtager 

genvalg og genvalgt. 

9. Regnskab og budget 

 

 Regnskab fremlagt v formanden. Vedlagt klubbens 

hj.side. Ingen kritikpunkter 
 

 Kontingent: fastholdes 
 

10. evt. 

 

 Ønske om kursus i livreddende førstehjælp. Ca 
marts -17. Kirsten koordinerer. 

 
 Vandrepokal opstartet (Isfugl på træ): Ole 

udvalgt til modtager af prisen 2016 for indsats af 

vidt forskellig karakter. Bestyrelsen afgør fremover 
kriterier for modtagelsen af denne. 

 
 

 Opfordring til at klubben deltager i SMT-tur 26-

27 aug. Det er en god begyndertur. Videregives til 
turudvalget  

 


