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Dato: 16-11-2021 

Afholdt hos:  Per 

Tilstede:  Marius, Per, Kirsten L., Kristina, Ole og Kirsten 

Referent:  Kristina 

 

Hovedbestyrelsesmøde 

Onsdag d. 17-11-2021 

Det er godkendt af den tidligere bestyrelse at give 11.400 i 

regnskabsårene 2021 og 2022 til foreningen RØDDER. 

På årsmødet blev fortalt at der er afsat op til 20.000 ekstra 

til RØDDER, såfremt der er overskud til det.  

De kan maximalt få 9.000, da det er overskuddet fra 2021.   

Vi forsøger at fastholde klubbens bidrag med de 

budgetterede 11.400. Vores evt. overskud vil vi gerne bruge 

på at opdatere klubkajakker og sikkerhedsudstyr hertil. 

Samt tydeliggøre at vi som klub bruger de fælles 

idrætsfaciliteter minimalt.  

Det er sidste regnskabsår der pt. er en aftale om at 

RØDDER skal have penge fra os. 

 

Marius og Per deltager på hovedbestyrelsesmødet.  

Marius præsenterer den nye bestyrelse og fortæller kort om 

det seneste år.  

Vi orienterer HB om at vi gerne vil have dem til at indkalde 

kommunen til møde, så vi kan få en status på situationen 

med hegnet mod børnehaven. Og derigennem klarlægge 

vores muligheder for evt. at få et klubhus eller en ekstra 

container på området. 

Overdragelse fra forrige 

bestyrelse 

Den nye bestyrelse får koder og manualer til låsene på 

containerne. Koderne skal skiftes 2 gange om året. Marius 

får overdraget nøglerne.  

Den nye bestyrelse får gamle ansøgninger til kommunen 

overdraget.  

Orientering om at der på klubbens grund, kun må stilles 

flytbare ting. Dvs. at vi som udgangspunkt ikke kan forvente 

et klubhus med installationer, medmindre reglerne fra 

kommunens side ændres.  
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Til den store container har alle med egne kajakker deres 

egen nøgle.  

Der skal ansøges om plads i den store container inden 1. 

januar 2022.  

1. 1. januar 2022 giver Marius medlemmerne besked om, 

hvem der kan have private kajakker i containerne. Der er 

plads til 26. Pladserne tildeles pr antal roede km.  

Isfuglemærket sælges for 20 kr.  

Opslag til foreningsnyt skal sendes til Poul senest d. 20. i 

måneden. 

Økonomi Marius har kontakt til Eva Morsbøl. Vi beder om en 

specifikation af regnskabet.  

Der var underskud i regnskabsåret 2020.  

Af kontingentet på 500 kr. går de 350 kr. til 

idrætsforeningen og de 150 kr. til kajakforeningen.  

Hvis der skal købes for over 10.000 som et enkeltbeløb, skal 

det igennem hovedbestyrelsen. 

Kommunen betaler for vores el, så længe det ikke stiger 

voldsomt.  

Hjemmeside Vi får koder til conventus af Eva. Michael har også en kode, 

for at kunne skrive til intromedlemmer.  

Ture Kirsten Kristensen har lister over de ture, der er lavet i 

klubregi. Vi kontakter hende for at få dem til bestyrelsen.  

Multihuset Fonden i Multihuset er en selvejende institution. Formand 

for fonden er Keld Meldgaard.  

Ved arrangementer og møder i klubregi betaler vi ikke for 

leje af lokaler i Multihuset. Vi betaler for forplejning.  

Fonden betaler for forsikring af klubbens kajakker med 

2.500 kr. om året. Tallet figurerer ikke i klubbens regnskab, 

da det er udenom SSIF.  

Rabatter Peter fra Fritidsliv i Virklund giver 10% rabat på det meste. 

Undtagen kajakker og tørdragter. Det vi køber i klubregi, får 

vi rabat på.  

Nye tiltag Vi drøfter: En ny bro kan laves for ca. 6000. Der er ansøgt 

tidligere, men måske giver det mening at gøre igen. Der er 
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ikke søgt efter kommunen er blevet ”outdoor”.  

Ole orienterer at han, Kristian og John gerne vil hjælpe med 

at bygge et evt. halvtag.  

Ang. mærkning af kajakker. Marius undersøger mulighed for 

folietryk.   

Kirsten undersøger om vi kan søge Trygfonden for ex. lys til 

aftenroning og svømmeveste.  

Medlemslister Per er tovholder på medlemslister, antal roede km og hvem 

der har nøgler til den store container. 

Hjemmeside Vi ændrer instruktionen til nye introhold på hjemmesiden. 

Instruktionen skal være at melde sig til kurset først. Når 

man har modtaget besked om optagelse på kurset, melder 

man sig ind i klubben.   

Kristina og Marius laver en kort beretning til medlemmerne 

på hjemmesiden. 

Ture Ture på Gudenåen bookes for 5 dage ad gangen, 75 kr.  

Sejladspaagudenaaen.dk 

Fokuspunkter til den 

kommende sæson 

Vi ønsker at skabe mere fællesskab på klubaftnerne.  

Vi foreslår at der startes fælles ved containerne, hvor ruten 

bliver aftalt. Der roes ex. i to hold alt efter ønske til tempo 

og km. Første hold hjemme tænder for kaffen.  

Til næste møde Referat fra hovedbestyrelsesmødet 

Gennemgang af økonomi 

Fonde 

Evt. møde med kommunen om hegn 

Kristina laver en dagsorden og sender til bestyrelsen senest 

1 uge op til næste møde.  

Næste møde afholdes 24-01-2022 kl. 19.00 hos Kristina 

 

 


