
Referat af møde i bestyrelsen for Gråsten Ro- og Kajakklub den 12. december 2018 

Til stede: Helle Grau Skriver, Merete Jessen, Yvonne Petrich, Axel Johnsen, Jette Juhl Konradsen, Aage 
Hansen 

Afbud fra: Vicky Mau, Jesper Tvede Jensen, Johnni Bundgaard 

Referent Jette og Axel. 

1) Godkendelse af referat 
Godkendt. 
 

2) Vinterbroen 
På sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat et udvalg, der skulle udarbejde forslag til en løsning. Der blev 

endvidere afsat et større beløb til formålet. Aage meddelte, at der var mange ideer fremme, men ingen 
synes villig til at tage initiativet.  

   Bestyrelsen konstaterer, at der foreløbig ikke er interesse for vinterroning blandt inriggerroere. Hvis 
kajakroerne mener, at de kan klare sig uden vinterbro, er der ingen grund til at arbejde vider med sagen. 
Spørgsmålet tages op på kommende klubsamling, hvorefter bestyrelsen tager endelig beslutning i 
spørgsmålet. 

 
3) Nyt kajakhus kajakhus  

Byggetilladelsen til det nye kajakhus er kommet. Huset skal være påbegyndt inden 12 mdr. Der nedsættes 
en arbejdsgruppe, der får til opgave at opstille et fuldstændigt byggebudget og ansøge puljer og fonde 
til projektet. Axel skriver til Camilla, Normann og Johnny, og beder dem danne et udvalg der skal finde 
sponsorer. 

 
4) Kursusønsker 

Til kajakgrenen ønskes der kursus til to klubinstruktører, en rulleinstruktør og to DGI instruktør 2. Pris 
10.000. Til inriggergrenen ønskes der kursus for to instruktører til en pris af 5000. Ønskerne blev 
godkendt og indarbejdet i budgettet  

 
5) Budget 2019 

Merete fremlagde udkast til budget 2018. Tallene blev gennemgået, og budgettet vedtaget. Ved afstemning 
blev det vedtaget på den kommende generalforsamling at foreslå en mindre kontingentforhøjelse. 

Over 18: 1270 kr 
Unge 15-17: 785 kr 
Unge 12-14: 420kr 
Passive: 175kr 

6) Generalforsamlingen 2019 
Bestyrelsen foreslår en mindre ændring af vedtægterne, nemlig § 9: 
 
Nu:  
”Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, rochef, materielforvalter, sekretær 

og husforvalter.” 
 
Foreslås ændret til: 
”Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med minimum følgende poster: Formand, 

kasserer, rochef, kajakchef.” 
 



Formålet med vedtægtsændringen er dels at sikre kajakgrenen en fuldgyldig repræsentation i bestyrelsen, 
dels at gøre det nemmere at rekruttere medlemmer til bestyrelsesarbejdet. 

 
7) Klubsamling den 12. januar 2019 kl. XX 
Programmet bliver som følger:  
Bestyrelsen fremlægger nyt ro reglement 
Beretning fra klubudviklingsforløb DFfR og DKKF  

Korrekt brug af rokort 
 
8) Nyt roreglement 
Et udvalg bestående af Johnny M, Mona Larsen, Jette Juhl Konraden og Axel Johnsen har arbejdet med en 

forenkling og fornyelse af roreglementet. Det er bygget op som to separate dokumenter (sommer og 
vinter), og begge dele opererer med en fælles del og dele, der er specifikke for de enkelte bådtyper.  

Reglementet blev godkendt af bestyrelsen og fremlægges på klubsamlingen. 
  

9) Vinterprogrammet på rokort.dk 
Helle skriver alle aktiviteter ind på rokort.  

 
10) Nyt fra udvalg 
Punktet blev forkortet på grund af tidspres.  

Svømning i efteråret 2019 bliver nok ændret 
 

11) Klubtøj 
Priserne på det nye klubtøj er sat til kostpris +10%, men beregningen af prisen på jakkerne er alligevel sat 

for lavt. T-shirts koster 150 kr, jakker koster 400 – en stigning på 20 kr.   
 
12) Kommende møder 
Klubsamling den 12/1 med efterfølgende sild og guleærter, Axel sørger for maden 
Nyt bestyrelsesmøde den 6/2 kl 19 
Generalforsamling den 20/2  

 
 


