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Tilstede hos Ole Alle i bestyrelsen 

1 Siden sidst Coronatid i klubben – restriktioner og 

tiltag har fungeret tilfredsstillende – dog en 

smule aftaget sidst på sommeren. 

Jubilæet – fint stille markering 

Nyerhvervelser/forbedringer. Markise, 

flagstang, ny kajak-trailer, kasse til 

kajakvogne, stativ fra gl.trailer sættes op til 

evt u.dørs opbevaring af kajakker, gl trailer 

sælges bedst muligt. 

Ture – enkelte aflyst pga corona og 

sygdom. Lidt tynd deltagelse 

Medlemmer 52 

Introkurset Startet forsinket, men med et fint forløb, og 

afsluttet med Silkeborg Rundt. 

Princippet om turen som afslutning på 

kurset er meget fint. Deltagerne udtrykker 

det som spændende, varieret og 

udfordrende. 

Michael + ny instruktør – Bjarne, har 

fungeret fint. Michael har over for Ole 

udtrykt tilfredshed med forløbet. 

Aftenroning for nybegyndere 2 aftner er for meget. Der mangler nogle 

gange rutinerede. Mange rutinerede 

arbejder ikke og ror derfor ofte i 

dagtimerne. 

Nedsættes 2021 til 1 aften/ug og med en 

plan med navne på ”sikre” ansvarlige 

erfarne. 

Ældreidræt og kajak Ældreidrætten reklamerer bl.a i 

Foreningsnyt med ”Kajak” på en måde , så 

det syner som deres aktivitet. 

Det virker derfor ikke som ”vores” egen 
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(kajakafdelingens) aktivitet. 

SSIF kajak kan på den måde bla. komme til 

at fremstå udadtil som en ”kun 

60+aktivitet”. 

Kirsten tager det med på førstkommende 

bestyrelsesmøde i ældreidrætten, med 

hensigt at få det fremlagt og ændret. 

HB`s indstilling til indtægtsgivende 

aktiviteter 

Bestyrelsens umiddelbare tilbagemelding til 

HB var – fremlagt af Ole – at vi ikke så os  

som de bedste indsamlere bl.a pga., at vi 

står foran lukning af sæsonen og dermed 

ikke har kontakt til medlemmerne indtil 

foråret.  

Dog vælger vi i stedet at give vores 

forventede indtjening fra forårets 2021 

begynderkursus. Det forventes at blive 

mellem 1000,- til 1500,- pr kursist. 

Medlemsantal Et lille fald. Begrundelsen for frafald kan 

der kun gisnes om. En snak der har været 

løbende. 

Nyt tiltag for at skabe mere klubliv: 

”Under markisen” – en klubaften løbende 

, men hvor tit?? 

Her inviterer vi medlemmer + nysgerrige til 

en enkelt ro-prøvning, samt lokale borgere, 

der har en kajak hængende hjemme på 

væggen, til frit at møde op til en fælles 

rotur samt kaffe/øl og hyggesnak. 

Sættes i foreningsbladet i foråret. 

Tekst på som punkt til næste møde 

Kontingent Pkt tages op på næste møde. 

Ny struktur på kontingentbetalingen 

Begrundelse for spørgsmålet er hvordan vi 

håndterer nye medlemmer med ro-erfaring 

nok til at gå uden om introkurset. 
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Ole lever tekst-forslag til næstkommende 

møde. 

Sikkerhedsregler Baggrund for punktet er uklarhed i 

reglernes formuleringer, samt regler der 

ikke håndhæves, eller ikke giver mening. 

Hele teksten i afsnittet ”frigivelse” skal 

reduceres og forenkles. 

Der er punkter som vi faktisk ikke tjekker 

f.eks om man kan svømme 300 m 

Noget ”anbefaler” skal måske ændres til 

”skal” 

”Frironingen” – er uklar 

Krav til sommer-roning 

Krav til vinterroning 

Andet? 

Punktet tages op på næste best. møde. 

Hvert bestyrelsesmedlem kommer med 

skriftlige forslag til 

ændringer/omformuleringer i 

sikkerhedsreglerne. 

 

Årsmødet Punkter foreløbigt 

Tema: klubliv – nye ideer 

Sikkerhedsregler 

Kursusevaluering 

På valg: Marius, Birgith, Jan 

 

standerstrygning 4/10  

som vi plejer Kaffe – Kirstens gode kringle, 

en enkelt øl , og så oprydning til vinteren 

Næste møde  Ikke aftalt 

 


