
Gråsten Ro og Kajakklub Bestyrelsesmøde 5. November 2018 kl. 18.30 
 

Tilstede: Helle, Axel 

Afbud: 

 

1. Godkendelse af referat 
 

2. Meddelelser bordet rundt.  
Klubben får et mobilepay nummer 
Pris for trådløs internet ville blive 220kr pr måned vi vedtager derfor det ikke bliver nødvendig. 
Sønderborg kommune. Idrætshøjskolen er lukket og har derved flyttet de brugere man havde over i 

Humlehøj. Der er kommet en henvendelse til Axel og Helle omkring svømmetider.  
DGI der skal iflg. Merete have meddelt antal medlemmer og alder og hvad der er af instruktører osv.  
Merete melder tilbage.  
Broen er taget op – med noget besvær.  
DGI. Aabenraa afholder noget træning 
 

3. Økonomi 
Merete fremviser status på regnskab.  
 

4. Færdiggørelse af vinterprogram 
Helle finjusterer listen og sætter den på rokort.  
 

5. Emne for klubsamling? 
a. Nyt ro reglement 
b. Klubaften? 

 
6. Igangsætning af proces med nyt ro-reglement hvem-hvad? 

Ønske om at udvide det daglige rofarvand til Kragesand og evt. Kollund. Der laves en ansøgning til FFR 
herom. Helle. Hvis dette bliver godkendt skal det ind i det nye roreglement.  

Axel sender en mail ud til 2 kajak+2 Inrigger om deltage i et udvalg for ro-reglement.  
 

7. Ny webmaster - Morten til gerne fritages. 
Axel + støtte på den tekniske side (Ivan)  
 

8. Klubtøj - priser og proces 
Der har været god tilslutning til Klubjakker. Så Jette bestiller flere.  
Jette opretter en event på rokort. 
Jette laver et regnskab.  
 

9. Forberedelse af valg til bestyrelse. Opfordring af nye kandidater. (Jeg genopstiller ikke på grund 
af udsigten til et krævende år på job). 

Axel, Merete, Jette, Vicky, Yvonne genopstiller ikke.  
Helle spørger Camilla. Axel spørger Johnny M. 
Vedtægtsændringer i forbindelse med konstituering af bestyrelse. 
 
 

10. Vinterbro og kajakskur 



Johnny B har set en der har tre bro flydesektioner til salg. Nalmadebro. Brugt en sæson. Pris 
uforhandlet 9.000kr. Tanken er at anvende denne til en vinterbro. Der skal yderligere materiale 
tilkøbes. Vi tænker at max pris bliver ca. 13.000kr.  

 
Kajakskur. Axel er fortsat i dialog med Sønderborg Kommune for afklaring med tegninger m.m.  
 

11. Eventuelt 
Sportsroning. Kursus i Effektiv holdtræning for alle. Det foregår i Nyborg. Mona har meldt sig, Helle 

tjekker Michal og Ivan.  
 
Projekt Zero. Den 14. november fra 17:00 til 19:30 Ulkebølhallen.  
Aage tjekker med Gunnar Sørensen, Flemming Langendorf.  
 
Klubudviklingsforløb. Møde onsdag den 8. november.  
Anna, Ivan, Mona, Axel – deltager. 
 
Egernsund ligger i lejet bygning hvor længe skal den ligge der?? 
Ferie ressort Nordals kunne bruge den til at hænge op i loftet på cafe. Axel undersøger og vender 

tilbage.  
 
 
 

12. Næste møde 
Den 12. december kl 19:00 I Klubben.  
Budget 2019 
Ønsker til Kurser 

 

 


