
Gråsten Ro og Kajakklub Bestyrelsesmøde 10. September 2018 kl. 18.30 
Tilstede: Jesper, Johnny B, Helle, Yvonne, Axel, Merete, Jette, Vicky 

Afbud: Aage. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat 
Begge dele godkendt. 
 
 

2. Aktiviteter siden sidst – med henblik på erfaringsopsamling  
Inrigger : 
Ok forløb der har været en del nye igennem som også har fået roet en del. Heraf er en korttursstyrmand 
 
Kajak: 
Har ikke roet så mange km i år som sidste år. Hvis der laves et hold mere i efteråret skal man ikke nå at blive 

friroet men skal igennem hele forløbet igen. Kan der ikke dispenseres for dette?  
Kajakudvalget vil kigge på dette og også på et opsamlingsforløb. 

 
 

A) Torvedage:  
Det gik godt. Der blev et overskud på 12.900kr. Hvilket er flot traget i betragtning hvor svært det var at 

skaffe folk. Helle har haft et stort arbjede i at få det løst og vil gerne at der er mere opmærksomhed 
på det fremadrettet og at folk hjælper til eller som minimum svarer tilbage på beskeder osv. 

 
 

B) Kanindåb – Festudvalg 
4 Kaniner, der kunne have været flere 
Det gik godt men det var dog tæt på da tilmeldinger kom sent og så var der få.  
Skulle man evt. overveje at flytte det til slut September fremadrettet ? 
Eller skulle man overveje at kalde det noget andet.... Velkomstfest?? 
 
 

C) Stævner, Træf, Kurser 
Inrigger; 
Venø rundt var super arrangeret. Det er et årligt tilbagevendende arrangement. Hvor Kajakker sagtens kan 

være med også. Der var desværre kun en med.  
 
Coastal;  
Der har været 3 afsted på kursus.  
 
 
 
Kajak: 
Forårstræf ved Orøsund var der 7-8 stk afsted 



Sommertræf ved Limfjorden var der 6 stk afsted 
Næste års sommertræf for Kajakker vil være i Sverige og det forventes at være i uge 30. Der har også været 

flere deltagere i år på ”vis mig dit rovand”. Det er rigtig fedt at komme ud i andres klubber og opleve 
hvordan de håndterer forskellige ting osv.  

 
 

D) Nye Faste Tilbud 
Onsdag => Coastal (nr. 2 mangler fortsat) 
Der skal iøvrigt tages højde for ”højde og drøjde” ved kæntringsøvelser 
Torsdag => Temporoning. Kørt rigtig godt – Mona (Inrigger) 
Torsdag => Leg. Johnny Terp og Camilla (Kajak) 
 
 

E) Klubaften => Torsdag 
Er der fortsat ønsket? Er interessen der fortsat. (Klubsamling) 
 
 

3. Gennemgang af liste med ind og udmeldinger af medlemmer 
Skal kontingent indbetaling fremrykkes? 
Vi aftaler at det skal rykkes frem til før stander hejsning. 15.Marts 
Der sendes en mail ud => Husk kontingenten 
 
(Kan der i øvrigt laves en Mobile pay erhverv???. Dette undersøges) 
 
 

4. Status på projekter: 
Coastal, hjertestarter, nyt kajakhus, romaskiner 
 
Coastal: Er alle penge kommet ind? Der mangler stadig levering af 1 stk Coastal. Hvornår kommer denne. 

Det ser ikke ud til den når at komme på vandet i år.  
 
Hjertestarter: Er monteret og registreret. Vedligehold skal med i budgettet fremadrettet.  
Jette K og Camilla tager billede af den og tager evt. kontakt til ugeavisen for at reklamere med 

hjertestarteren. 
 
Nyt Kajakhus: Tilbage til start 
Johnny M og Axel laver nyt oplæg. 
 
Ro ergometer: 
Der er 4 ro ergometer. Det kunne være rart at få flere. Broager Sparekasser deler igen midler ud. 

Ansøgningsfrist er den 30. september. Axel tager fat i Camilla.  
 
 
 

5. Klubtrøjer 
Jette K, har fundet en mulighed for t-shirt og trøjer med tryk på. Hun viser nogle prøver. 
M+L+XL: Jette bestiller nogle forskellige størrelser i herre og dame udgave som folk kan prøve på.  



 
 

6. Forberedelse til vinterroning.  
Der laves en liste for tilmelding inden stander strygning.  
Vinter ronings udvalg. Ro chefer (inrigger+Kajak) 
Johnny B afholder kursus i hybertermi 
 
Johnny Terp har forespurgt om man må ro i Coastal om vinteren.  
Vi taler om at der skal mere erfaring bygges op. Så næste sæsson.  
Der skal laves regler osv. (inrigger udvalg) 
 
Kajak vinterroning: Der fastholdes beklædning!!! Tørdragt 
 
Bro => Vinterroning. Flydebroen tages fortsat op der skal derfor evt. tænkes kreativt ifht. Tilgang til vandet. 

En løsning som både Inrigger og Kajak kan bruge.  
 
Johnny B tager kontakt til Aage, Finn og Jeser og hører om hvilke foreslag de evt. har.  
 
 

7. Stander strygning 
Stander strygning bliver den 28/10 kl. 12:00 
Svensk Pølserret. Yvonne+Merete+Jesper (spisning koster 50kr) 
Efterfølgende Kaffe og Kage (25kr) 
 
Helle G =>Opgørelse af præmier 
Yvonne+Jette=> kager 
Alex => Formaliteterne 
 
Vi vedtager at bestyrelsen sørger for 8 præmier.  
 
 

8. Vinterprogram + Kantvagtsprøve 
Der er kantvagtsprøve den 11+25. september. Hvem kan det?? (Alternativ betaler vi 250kr pr gang). 
Der har været klager mht. Kajakker i svømmehallen. Der opfordres til gensidig hensynstagen.  
 
Fællesspisning med evt oplæg 
Julefrokost? 
Klubsamling => Før generalforsamling 
Nyt reglement 
Navigation og spisning => Johny Bundgård.  
Nydamsbåden =>Jesper tidl. Forår (Marts) 
Nak og Æd ( Finn og Mona) 
 
 

9. Kursus ønsker 
Langtursstyrmandskursus (Inrigger) 
Instruktør kursus (Kajak) 



Vi samler sammen  
 
 

10. Tur til Berlin 
Evt, Kristi Himmelfart (30/5-2019) Eller Pinse (9+10/6 2019) 
Axel + Mona tjekker evt. mulighed for båd lån.  
 
 

11. Eventuelt 
Ro året på rokort i forhold til logning (erfaring fra Sdgb).  
Kodet nøgle. (Koden ændres hvert Kvartal) 
Internet. Pt. betaler vi 109kr. Pr måned. Johnny B, undersøger mulighed for Wifi løsning 
Ødelagt Ror. =>500kr.  
Dansk kano og kajakforbunds abonnement opsagt (Merete) 
 

12. Næste best. Møde  
Næste møde bliver den 5. november i roklubben kl. 18:30 
 
Generalforsamling påtænkes at afholdes 20. februar 2019 kl. 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


