
Gråsten Ro og Kajakklub Bestyrelsesmøde 9. April 2018 kl. 18.30 
Tilstede: Aage, Jesper, Johnny B, Helle, Yvonne, Axel, Merete, Vicky 

Afbud: Jette. 

 
 

1. Godkendelse af sidste referat fra den 28. februar  
Godkendt 
 

2. Meddelelser  
Rengøringsplan. Yvonne har lavet en plan. Vicky får den lagt i excel ark.  
Rengøringsplanen dækker første del af sæssonen. Denne sendes efterfølgende videre til Camilla Terp som 

lægger den på nettet.  
Yvonne har ligeledes lavet en kageplan til Vicky som ligeledes lægges i excel og sendes til Camilla Terp. 

Begge dele printes ud og hænges op i klubben. (Hvis man ikke kommer skal man selv sørge for at 
aftale afløsere) 

 
Dykkere har fundet kæderne til flyde broen. De får en mindre erkendtlighed.  
 
Johnny Bundgaard køber en nøglebox hvori nøglen kan hentes ved udlejning af klubben. Der tages højde for 

sikkerhed. 
 
Karsten revisor har henvendt sig vedr. Støtteklubbens penge og støtteklubben har indbetalt 20.733,68kr.  
 
Broen får haveslange sat på der hvor de skarpe skruer er. 
 

3. Program for klubsamling den 11. April kl. 18.00 fordeling af opgaver 
18:00 Middag (der er ingen der har meldt sig til at lave mad) 
Der bestilles smørrebrød (Helle bestiller) pris 75kr 
18:30 Klubudvikling i samarbejde med Augustenborg og Høruphav. (AJ, Mona, HGS) 
19:00 Nyt fra kajakudvalget. (JM) 
19:30 Nyt fra ro-udvalget. (HGS) 
20:00 Roreglementer. (AJ) 
Roning i mørke skal ifølge ro reglementet aftales med ro chef. Ro reglementet skal læses igennem og ridses 

op. Hvis der er noget der er uhensigtsmæssig må der komme foreslag til ændring så må det kigges 
igennem 

20:30 Forårsprogrammet 2018 (JJK) 
21:00 Tak for i aften. 
 

4. Kort orientering om udviklingsforløb med DFFR og DKF 
Temporoning (Mona, Finn, Kim) en dag om ugen. Interval træning. Osv. 
Nye faste tilbud i løbet af uge.  
Velkomsthåndbog. Kajak+Inrigger 
Mentor ordning 
 



5. Det faste ugeprogram (roaftener inrigger/kajak, klubaftener) er det på plads? Varige tilbud? 
Helle fremlagde ugeprogrammet.  
Mandag temporoning ud over alm. Roning  
Tirsdag motionsroning 
Onsdag Coastal + motion 
Torsdag Teknik  
 

6. Åbent Hus 24 april fra 18:30 til 21:00. og 29 april fra 10:00-14:00. (Tilmelding af medlemmer og 
instruktører)  

Besøg af IP Nordic 25. april kl. 18:30 der kommer nærmere omkring hvor mange. AJ 
Fordeling af opgaver, herunder: 
-Facebook annonceringer (JB i samarbejde med Morten) målgruppen skal definerets) Budget 300-500kr 
-Skilte ved infaldsveje (AJ får dem malet) Aage og Jesper sætter dem op tager dem ned) 
-Plakat og foldere (er lavet skal fordeles)  
-Ulsnæskampagne (flytter det ned i byen i forbindelse med loppemarked kræftens bekæmpelse. (Helle) 
-Afvikling af selve Åbent Hus x2  
 

7. Instruktion forelæggelse af instruktionsprogram, inrigger og kajak 
Inrigger (fremlagt af Helle), Programmet lægges på nettet  og hænges op i klubben. (Mona) 
Kajak. Der laves en oversigt lignende Inrigger udgaven. (JB) 
 

8. Skt. Hans aften i Gråsten Roklub. Uddelegering af ansvaret for hele arrangementet. 
Kunne dette afstemmes med festudvalget? (AJ tjekker med festudvalget) 
Bål tale (AJ spørger Præsten) 
Gråsten spejderne laver bål samt lidt spejder aktiviteter for børnene.  
 

9. Eventuelt 
Information vedr. Udvidelse af kajakskur. (AJ tager lige en snak med JM) 
 

Næste møde 

4. Juli 18:30 i Klubben.  

 
 
 
 


