
                               Referat af Bestyrelsesmøde 10.august 2022 

 

 

På mødet deltog: Formand Kasper Luffe, Næstformand Jakob Clausen, Kasserer Svend Michelsen samt 

medlemmer Agneta Noregren og Marie-Louise Tarp Jensen 

 

1.-2. Referat fra sidste møde og aftenens dagsorden godkendt, og Marie-Louise valgt til referent. 

 

3. Svend fremlagde status på økonomi: Kassebeholdningen er pt på 99.508 Kr. og der forventes 

umiddelbart ingen større afvigelser for resten af året.                                                                    

Medlemstallet består pt af 49 aktive medlemmer og 18 passive medlemmer. Regnskab og medlemstal 

ligger også på hjemmesiden.  

 

4.siden sidst: 

4.a Jakob og Svend fremlagde facilitetsrapport og opfølgning på sidste møde.- Vi har ønsket 

aftale med kommunen angående græsslåning eller adgang til maskine. Samt samarbejde omkring 

vedligehold. Intet er dog afgjort da kontrakten på bygningen udløber om 3 år og der med de nye planer for 

havnen ikke skal sættes for meget i gang før vi har en afklaring på hvorvidt vi kan blive.                                                                                                                                             

Angående frost, så sætter vi selv en skillevæg op inden for de næste 3 måneder. (her tales om skillevæg ved 

indgang stil at skærme vandrør ved toilet mod resten af hallen til frostsikring) 

4.b Afholdte arrangements kurser og ture: Havnens dag var rigtig godt besøgt. Vi overvejer at 

samle det lidt mere næste gang således vi ikke skal passe både bådhuset og havnen.                          

Sommerskolen gik også rigtig fint. Trods Tour de France var der 8-10 tilmeldte.                                        

Sverigesturen endte desværre med et meget lille deltagerantal, men vi valgte at gennemføre alligevel for at 

tilegne os erfaringer med længere ture og på den måde var det en kæmpe succes. Vi har lært rigtigt meget 

om både planlægning og afvikling. Det har nok alle der har været turledere denne sommer. Vi vil rigtig 

gerne friheden i klubben, til at alle frigivne skal kunne have lov at slå ture op som turledere og kan på 

baggrund af alle de gode erfaringer i år, opfordre til man også holder turmøde for deltagerne og sørger for 

at gennemgå turen med en instruktør. 

De øvrige ture er også forløbet rigtig godt og især Rone klint kan fremhæves som rigtig god tur for 

nybegyndere.  

Vejret gav lidt udfordringer angående afholdelse af iPP2 kurset og det måtte desværre spredes lidt ud over 

tid. Kurset er nu afviklet og forløb overordnet set godt. 

4.c Øvrigt: Vi har købt en ny kajak i størrelse stor. – det er et hit. De små kajakker har vist sig 

perfekte til sommerskolen. 

 



5. Indkomne spørgsmål: 

5.a Angående arbejdes weekend så er det et stort JA TAK! Vi skal beslutte at noget af alt det der 

står på hylderne, simpelthen bare skal helt væk. Der slås en dato op på rokort snarest. Jakob er tovholder 

pt. 

5b Ud af huset ture uden overnatning hver 3 uge! – Vi har været lidt udfordret på tid og der har 

været meget vind, men vi anerkender vi skal være bedre til at tilstræbe det. Medlemmer må også meget 

gerne komme med ønsker og ideer til instruktørerne. 

 

Angående bekymringer vedr. logistik når man vil oprette ture ud af huset selv og flere tilmeldte så husk det 

er muligt at låne traileren så længe man har en bil der må trække den. Tag meget gerne fat i instruktørerne 

som sparringspartnere. I øvrigt er traileren nyligt testet og i orden. 

5.c Kajakværksted: Vi har desværre ikke plads til at tilbyde man kan bygge sin egen kajak i 

bådhuset. Vi deler bygningen med andre og pladsen over køkkenet er ikke vores. 

5.d Vi må erkende at vi i det hele taget er ved at vokse ud af den ellers store bygning og vi 

mangler flere stativer til kajakkerne. Men vi ER på sagen omkring vi hvorvidt vi skal bygge endnu et stativ 

eller om vi skal lave en helt anden løsning. 

 

6. Omklædningsfaciliteterne:  Vi skal have gjort noget ved omklædningen. Det lille rum kan 

deles op til 2 med en skillevæg og ny dør. Alternativt kan hylder fjernes langs den vestvendte langside og 

der kan sættes gardiner op. Rummet med køkken bør ikke bruges til omklædning på længere sigt. Svend 

kikker på det inden det bliver for koldt. 

 

7. Sommerfest: Marie-Louise slår op på rokort og efterlyser til gruppe der kan hjælpe med det 

praktiske. 

 

8. Planer for efteråret: Nakskov fjord tur- det er et vejr beskyttet område så der skal meget til 

før den aflyses. Lucia optoget. - vi skalplanlægge i lidt bedre tid end sidste år, der skal laves artikel til avisen 

og laves budget til mad. Der er også planer om et 1 hjælps kursus! – Jakob tager fat og får afklaring. 

Kulturnatten står Nissen for. – husk at reklamere i nyhedsbrevet, det plejer være rigtig hyggeligt. 

Svømmehallen kommer igen til vinter og sidste dato for tirsdags roning er 13 september. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde er sat til 12 september.2022 

10. Referat af bestyrelsesmøde skal offentliggøres på hjemmeside og gennem nyhedsbrevet. 

Nyhedsbrevet skal derfor udkomme efter hvert bestyrelsesmøde og varetages af Marie-Louise. 

Hermed renskrivning til godkendelse. 


