
Referat 4. april 2017 

Deltagere: Torben Hymøller, Søren Esmarch, Torben Holmgren, Michala Demant, Finn Birkely, 

Malene Nielsen (ref). 

Afbud: Claus Holm, Brian Sørensen. 

 

• Planlægning af standerhejsning. Dagen afholdes den 29.4.2017. Klubben er vært ved 

morgenkaffe, bitter og rundstykker. Formand holder tale. Malene poster på fn og opfordrer 

alle til at tage frokost med, som vi kan nyde på en fælles rotur.  

• Broen. Broen skal i vandet inden standerhejsning. Malene indkalder på fb til torsdag den 

13.4.2017. Kl. 9:30. Per indkøber pæle. Alternativt til torsdag den 13.4 er lørdag den 

22.4.2017. Lister på den gamle bro skal afmonteres. Torben Hymøller undersøger mulighed 

for det. 

• Hvem er klubhusansvarlig? Anette Olesen har meldt sig til opgaven. Vi sætter et lille 

klistermærke i døren med vores hjemmeside og skriver på hjemmesiden (under 

materieludvalg), at hun er ansvarlig. 

• Hvad gør vi med udlejning? Fortsat fra sidste gang. Der indkøbes ikke ekstra materiel. Der 

skal være et gebyr for at leje. Kun egne medlemmer kan leje og pågældende skal deltage. 

Kun mulighed for udlejning til voksenfest. Der skal foretages en hovedrengøring efter hver 

fest. Pris for dette skal være indeholdt i leje. Erstatningspligt. Leje 1000kr. Torben og 

Malene renskriver udkast til regelsæt og sender med referat.  

• Kursus i rokort. Torben Hymøller minder Klaus om afholdelse. Og beder Klaus lægge 

invitation på FB. Klaus har lavet en vejledning der lægges på hjemmesiden. 

• Arrangementer: 

• Tur på egen fjord. Invitation til andre klubber med tilmelding. Forventeligt medio juni. 

• Fællesarrangement med Hobro roklub. Per vender tilbage. 

• Torben og Klaus Hymøller planlægger en tur i maj.  

• Michala kontakter nogle garvede turplanlæggere mht. at tilrette et "kursus" i at tilrettelægge 

ture. 

• Åbent hus. Den 20.5.2017. Kl. 9:30. Vender tilbage med yderligere info. Post på FB og 

hjemmeside, som opslag. Egentlig invitation laves senere. 

• Status på hjemmeside-kalender-app. Torben overtager. 

• Evt.: 

• Lygtepæl. Malene orienterer. 

• Terræn omkring hus. Michala samler op ift. status. Torben leverer information. 

• Regninger. Clear med Torben Holmgren inden køb. 

• Leif film. Torben Holmgren kontakter Leif. 

• Status måtte på bro, alternativ højtryksrenser. 

• Per undersøger pris på grus i hasselnøddestørrelse. 

 

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 10.5.2017. Kl. 19. 

 


