
                             Referat af Bestyrelsesmøde 12.oktober. 2022 

 

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

medlemmer Agneta Noregren og Marie-Louise Tarp Jensen. 

 

1. Referat fra sidste møde godkendt, desværre har det endnu ikke været at finde på hjemmesiden, 

men fremover vil det være at under fanen ”om klubben” sammen med nyhedsbrevet. 

 

2. Dagsorden – godkendt. 

For fremtiden er det vedtaget at der 10 dage før meldes ud på både Facebook og Rokort med 

efterspørgsel hos medlemmerne vdr. punkter til bestyrelsens møde med frist. 

Dagsorden til mødet skal derefter være klar 7 dage før mødestart således alle kan nå at forberede 

sig. 

 

3. Status på økonomi. – Svend gennemgik kort. Alt ser rigtigt og fornuftigt ud og det blev godkendt 

 

4. Indkomne spørgsmål fra medlemmer. : pr 11.10 var der ingen spørgsmål eller forslag indkommet. 

Note: Vi har stadig turene i baghovedet. Siden sidst vi har stadig aflysninger og Nakskov blev lavet 

om, men vi skal stadig bestræbe os på at arrangere ture. 

 

5. Rokort udfases!: - Vi kører umiddelbart videre i de samme systemer hvis det kan lade sig gøre. Vi 

overvejer ift en ny platform at det ikke skal være km tælleren der står først fremme da vi føler det 

sender det forkerte signal. 

Vi undersøger alternativerne og tager det op igen på næste møde, også angående priser. 

 

6. klubhuset: 

6a. Der er kommet forslag om rengøring ændres til hver 2 uge. Det er drøftet og ifb at vi anbefaler 

man ikke bruger køkkenrummet til omklædning ser vi ikke noget problem i det – så det blev 

vedtaget. 

6b. Opbygning af væg ifb frostsikring ved indgang. – Svend og Jakob har fået tilsagt 9000kr af 

kommunen samt fået godkendt projektet. Det bliver slået op som aktivitet snarest. 

6c. Nyt kajak stativ: Der er kommet en hylde mere på den eksisterende og Svend har kigget på hjul 

og bestiller. Stativerne er klar i løbet af vinteren. 

6d. Omklædning: Det lille grå kontor bliver opdelt, vi mangler blot skaffe nogle døre der kan tåle 

temperatursvingninger. Arbejdet med at dele rummet op bliver slået op som aktivitet når væg ved 

indgang er færdig. 

 

   

 



7. Aktiviteter siden sidst:  

Langø rundt blev gennemført og blev en god tur. Kulturnatten havde et rigtig godt fremmøde og 

endte i fin fællesspisning. Vi deltager naturligvis også til næste år. 

Leslie Fleming har meldt sig på banen som instruktør ved udvalgte kurser. Og senest er ”roning i 

vind” gennemført med stor succes. Vi er glade og taknemmelig over at få lov at trække lidt på så 

stærke kompetencer. 

Årets sidste tirsdags roning blev til fuldmånetur med spisning ved shelter og var en stor succes. 

Sommerfesten endte med at blive rigtig hyggelig trods den sene årstid. Det var dejligt at så mange 

havde lyst at hjælpe med at få det til at spille både før og under selve festen samt oprydning. 

Nakskovtur, blev jo til Kalvehave og hjem med en enkelt overnatning i stedet. 

Den 01.10 overgik vi sidste års samlede antal roede km. – skønt det mærkes at flere er kommet 

godt i gang med roningen. 

 

8. Medlemsfastholdelse. 

Kun 40 medlemmer har registreret deltagelse i aktiviteter/ture (km statistik) på rokort. Dette er 

sandsynligvis retvisende og vi skal blive bedre til at holde fast i nye medlemmer blandt andet skal vi 

gøre opmærksomme på vinter ture og svømmehals aktiviteterne her hen over den kommende 

kolde årstid. 

Jacob prøver tage fat i de medlemmer vi ikke har set. 

 

9. Faxe kommune. Der afholdes dialog møder med foreningerne og Kasper har deltaget for nylig.  

Det anbefales man husker høre medlemmerne i de enkelt klubber om der er noget de ønsker 

anderledes samt husker gøre noget for fastholdelse og inspiration for fx instruktører. Der er 

kommet ny foreningsportal og KL er begyndt at opdatere vores oplysninger. 

Kommunen ønsker at vi opretter os på Boblberg.dk. Det ser vi ikke et formål med og det kommer vi 

ikke til at gøre. 

 

10. Nyt fra Sikkerhedsudvalget.  

10.a Frigivelsesdokumentet er revideret og beskriver hvordan medlemmerne overholder krav til 

deres egen sikkerhed 

10.b er ønske om VHF kursus samt indkøb af 3 enheder. – Til dette giver bestyrelsen hermed grønt 

lys. Kasper undersøger. 

10.c – Der er ønske om indkøb af FOS/SURF kajakker og med en bevilling fra FK, med frist Ultimo 

oktober opfordres der fra bestyrelsen med godkendelse at de snarest indkøbes. 

 

11. Kommende aktiviteter: 

Lørdags roningerne fortsætter hele året men der tages naturligvis forbehold for vejrmæssige 

aflysninger.  Ved instruktørs fravær ved fx sygdom. Er man som frigivet roer naturligvis altid 

velkommen til så selv oprette alternativ tur. 

Husk vedligeholdelse or redning. Vil man gerne ro om vinteren er det vigtigt man lige en enkelt 

gang får tjekket sig selv og sin redning samt udstyr. Ikke kun for sin egen men også for andres skyld. 

Skriv gerne under din aktivitet på rokort. når du har roet at du også har trænet vinter redning. 

 

Angående svømmehal så arrangeres der en gang pr måned hen over vinteren. Pt er Kasper Luffe 

eneste mulighed som livredder, og her er det søndagene der egner sig bedst. 



Agneta er tovholder på Lucia arrangement, - flere har allerede meldt sig på og der skal gøres 

opmærksom på at man gerne må deltage selvom man ikke har vintertrænet. 

KL/JK prøver at få en artikel i avisen eller Faxe-Haslev Posten. 

Efterfølgende er de æbleskiver og gløgg. Vi har et gasblus køkken i bådhuset der kan bruges. 

 

Vi har førstehjælpskursus 13. november  

 

Vi vil prøver lave nogle vinteraftenarrangementer med kajakteori, søfartsregler og kort/kompas 

træning…. Og flere fællesspisninger. FX sæsonafslutning, de er super hyggelige og kan sagtens laves 

simple. 

Disse aftenarrangementer kan fx laves onsdage en gang om måneden. 

 

12. IPP forløb.  

Kasper Luffe orienterede om et IPP4 lignende kursus, kun indeholdende teori, da der er kommet et 

tilbud ind. Kurset er ikke officielt men favorabelt for instruktørerne og de der allerede har ipp3. 

Kurset vil være adgangsgivende til prøve. 

Det vil være delvis egenbetaling men der ønskes tilskud til instruktørerne. Bestyrelsen foreslår 

halvpris til instruktørerne. 

 

Angående Ipp3 kursus, har Kasper Luffe taget kontakt til Ralf om nyt kursus i foråret. Kurset vil blive 

lagt op med undervisning 14.05. og 18:06 samt prøve den 1/10 2023. 

 

13. Indkøb. 

Der ønskes indkøb af Beach FLAG stander eller lignende. Bestyrelsen bevilliger hermed 4 stk. 

Som tidligere nævnt er der også nu godkendt indkøb af surf eller Foss kajakker. 

Der undersøges også muligheder ang indkøb af tøj med logo. 

Der skal indkøbes mere fælles rotøj. Der blev lavet en liste over mangler på kulturnatten og der 

sendes ansøgning afsted til midler for dette. 

 

 

14. evt. Kasper orienterede om årsmøde hos DKF – her tilbydes også førstehjælpskurser men vi har 

vores eget i år 

15. Næste møde : 18 Januar 2023. 


