
Ref. fra forretningsudvalgsmøde 2/5 Graasten Roklub 

1. Næste bestyrelsesmøde ønskes flyttet til 15/6 kl. 18.30, Axel sender ny invitation ud 

2. Økonomi:  

a. På næste bestyrelsesmøde vil Merete give overblik over kontingent opkrævningen  

b. Merete har nu fået adgang til konti og netbank. 

c. Axel søger sponsorstøtte hos Danfoss Mads Clausens fond samt hos Broager Sparekasse 

d. Helle søger sponsorstøtte hos Super Brugsen og Vitfoss 

3. Merete skal have navne mm. På alle de nye. Kajakroerne mangler. 

4. Vi mangler rovagt torsdag, Thomas har accepteret at tage nogle vagter, Helle koordinerer. 

5. Vi mangler kajakker, når alle nye skal på vandet er der ikke kajakker nok 

6. Vi skal lave plan for uddannelse af nye instruktører 

7. Axel er klar til at aflægge langturs styrmands prøve. 

8. Kim, Yvonne, Åge og Thomas skal have aflagt kortturs styrmands prøven. 

9. Regler for instruktøruddannelser Jette finder regler 

10. Axel vil søge TRYG Fonden om at få en hjertestarter sat op ved klubben. 

11. Axel sender mail til bestyrelsen med JA/NEJ til indmelding i DGI, kajakudvalget vil gerne. Jette 

finder ud af hvordan indmeldelsen skal ske hvis JA 

12. Kajak: 

a. Kajak traileren, der er givet grønt lys til at købe remme mm. Så traileren kan tages i brug, 

der er bevilliget 1500kr 

b. Lån af kajak trailer koster 200kr pr. dag hvis det ikke er en klubtur, altså tur på Ro kort 

c. Merete sørger for forsikring på traileren 

d. Kajak udvalget så skal finde arrangementer til 2 halvår 2017 

e. Kajak udvalg skal lave en lille folder med forsikringspapirer, registreringsattest mm der skal 

medbringes når traileren benyttes 

13. Augustenborg roklub og DFFR har inviteret til møde vedr. nye tiltag for at fastholde roere mellem 

30 og 50år. Axel og Helle deltager, Mona bliver spurgt. På bestyrelsesmødet derefter skal der tages 

beslutning om vi vil deltage i dette samarbejde som koster 2000kr 

14. Ro udvalgsmøde den 24/5, her ror vi først hvis vejret tillader det, og holder møde 20.00 

 

 


