
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 13.06.2019 kl. 19-21.40 
 

Til stede: Michael Brandt, Anette Lahn, Torsten Traberg, Ulla Neess, Peter Poulsen, Svend Christensen, Leif 

Tarp, Linda Krüger, Joan Rathlou, Anne Hels. 

Afbud: Juliane Elander 

Nyt fra formand: Ved Michael 

 Forventningsafstemning af bestyrelsesarbejdet 

Vi diskuterede hvordan vi kunne stramme op på mødestrukturen 

 Orientering om Odder Open by Night 

Michael orienterede om arrangementets forløb. Der var ikke så god eksponering i år pga. 

pladsmangel, men til næste år kommer der ikke musik, så der er håb om mere plads næste år. 

Nyt fra kasserer: Ved Torsten 

Kassererhvervet kan stadig ikke overdrages til Torsten, så Svend har stadig stafetten. Det skulle dog lige 

være på trapperne, at Torsten kan blive udøvende kasserer. 

Emner fra Svend: 

 Persondatapolitik for klubben 

Torsten havde et standardskriv til foreninger med. Torsten sender ud til alle 

bestyrelsesmedlemmer, som skal læse det til næste møde. Vi tager det op på næste møde. Skrivet 

skal være tilgængelig på vores hjemmeside.  

 Behov for nye kajakker 

Svend foreslog, at vi køber en ny kajak, gerne Arrow. Anette mente, at vi skulle have overblik over 

økonomien, før vi tager stilling til køb af ny kajak.  

 Orientering om røgalarmer 

Der er indkøbt 3 røgalarmer, som er hængt op i klubhuset. 

 

Dæksel til vanduret er kørt i stykker. Svend Ø. har købt et nyt til 800 kr. 

Nyt fra byggeudvalget: Ved Leif  

Der har været besigtigelse af klublokalet d. 29. maj, v/ Ivar Lykke Christensen. Gunnar var til stede. Det 

kostede 8000 kr.  inkl. moms. Ingeniørfirmaet mener, at der skal søges byggetilladelse til at lave 

ombygningen.  

Nyt fra reglementsudvalg: Ved Leif, Torsten og Michael 

Kort orientering: Oplæg fra reglementsudvalget er blevet sendt rundt i går. Vi læser på det og tager det op 

på næste møde. 

Nyt om kajakskuret: Ved Anette/Leif 

Kommunen v/ Ole Lyngby Petersen, Elvin og 2 fra forvaltningen var på besøg d. 6. juni for at se på 

muligheden for at udvide kajakskuret. Gæsterne var positive overfor en dispensationsansøgning. Vi kan 

måske få lov til at søge byggetilladelse direkte ved planudvalget. Der skal være skitseret mindst 12 



parkeringspladser, som medlemmerne skal bruge, i hvert fald indtil vi har fået byggetilladelsen. Vi må ikke 

holde ude langs med bådhuset, så længe ansøgningen om byggetilladelse ikke er besvaret. Leif tegner 12 p-

pladser. Tegningen sendes til alle medlemmer, som bedes rette sig efter Leifs tegning og parkere som 

anvist.  

Nyt fra inriggerudvalg: Ved Ulla 

 Inkl. lidt om følgebåd 
Michael: Der skal skiftes to hjul på traileren til følgebåden, så kan den køre. Ulla mener ikke, hun 
kan håndtere båden og få den på vandet.  
Peter har undersøgt, at man kan købe en Camper Trolley, som kan flytte følgebåden fra stranden 
ned til vandet (ikke i vandet). I så fald skal følgebåden ned at stå på stranden. Hvis den gør det, 
bliver motoren stjålet.  
Vi skifter de to hjul og ser på rolejren, om den kan komme til at fungere. 

Nyt fra eliteudvalget: Ved Anette/Michael 

Alle 3 piger Juliane, Christina og Julie overvejer deres fremtid i roeliten.  

Nyt fra sponsorudvalg: Ved Anette 

Sponsorudvalget har skaffet 63.500 kr. til jubilæumsfonden. Det er et stort arbejde at skaffe penge. Anette, 

Ketty og Hanne S. har lagt et stort arbejde i at søge penge. Vi er dem alle stor tak skyldig. Flot arbejde!   

Nyt fra kajakchefen: Ved Leif 

Det går godt med begynderne, der er kun en instruktionsgang tilbage. Sanne, Hanne og Svend slider med at 

få antal km op på 75.  

Leif foreslår, at vi låser kajakskuret, når vi tager ud.  

Thim Vilstup får tildelt langtursstyrmandsret efter indstilling fra kajakchefen.  

Nyt fra coastalprojektet: Ved Anette 

14 mand var på kursus, heraf kan 9 lige nu være instruktører. 19 har oprindelig meldt sig som 

interesserede, heraf har 10 meldt sig igen for nylig.  

Der er båddåb på mandag 16.30. Odder Kommune kommer med dronen. Vi håber, der kommer mange 

mennesker.  

Torsten vil holde korttursstyrmandskursus d. 10. august.  

Jubilæum - Hvad vil vi? 

Linda: Kan vi holde festen i bådhuset? Ja. Hvor kan man leje borde og bænke? Koreny eller Eriksminde 

Efterskole eller Pensionisthøjskolen eller Rudehøj? 

Birgitte Graversen har meldt sig til dagfestudvalget v/ Anne Wiese og Ole Skeem. Anette taler med Anne W 

om det i morgen.  

Peter W, Torsten og Johannes kan evt. finde gamle medlemmer sammen med Anette.  

Dagsprogram 9.30 -13. Der skal være en fra daggruppen der koordinerer med en fra festudvalget.  



Joan er bindeled fra dagfestudvalget til bestyrelsen.  

Godkendelse af styrmænd: 

 Thim Vilstrup som korttur. Thim er godkendt som korttursstyrmand til kajak og coastal.  

Ventilation 

Ventilationen i klubben fungerer ikke. Der skal service på ventilationssystemet og en plan for, hvornår 

filteret skal skiftes. Michael ringer til Dennis.  

 

Nyt fra ungdomschefen: Ved Michael 

Rolejr for ungdomsroere i uge 27 mandag til torsdag 1.7.-4.7.  Der er telte på græsplænen, så man kan ikke 

kører igennem på græsset i de dage. 

Evt. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde om nyt reglement tirsdag d. 25. juni kl. 19. 


