
 

                                                                                                                                                

Bestyrelsesmøde torsdag den 16. marts 2023 kl. 18:00 
 

Mødt: Søren, Pia, Jens, Brian, Bodil, Berit, Stig 

Stig mødte op til mødets begyndelse og meddelte, at han trækker sig som formand med 

øjeblikkelig virkning.  

Der var ikke mulighed for at stille opklarende spørgsmål og kommentere Stigs valg, idet han gik 

umiddelbart efter. 

Trods de nye udfordringer, valgte bestyrelsen at forsætte med den planlagte dagsorden. 

Konsituering vil der blevet arbejdet på, efter bestyrelsesmøde. 

 

Velkommen til to nye medlemmer i bestyrelsen:  

Husforvalter Jens Larsen og Næstformand Brian Christensen 

Referat: 

1. Eventuelle hængepartier fra seneste møde (19. januar 2023): 

Bestyrelsen ønsker link til G Drev på Memberlink, der i dag ligger på rokort og bruges til at 

gemme referater og andet materialer: Berit vender den med Benny. 

Facebook: Brian følger op 

Søge fonde til borde & bænke: Søren følger op. 

Redningsveste: Tryg Fonden er søgt. 

Leje af SR- Faciliteter og matriale, der skal dokumentation for udlejning. Berit følger op, 

med Lone. 

2. Projekt ”Klubhus - tilbygning og renovering”  

Punktet er udsat til næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen mangler overlevering. 

 

3. Opfølgning på emner fra generalforsamlingen  

Ad: 10.1: Leje og brug af klubbens lokaler til erhvervsarrangementer 

Der henvises til Svendborg Roklubs hjemmeside (Aftale/udlån), hvor reglerne for leje af 

klubhuset er beskrevet. Ved tvivl skal det vendes i bestyrelsen. 

 

Ad. 10.4: Nulstille af Km roet i vinter mdr. ved standerhejsning 

Bestyrelsen ser positivt på forslaget, og undersøger om det kan lade sig gøre uden at nogen 

mister km. Berit kontakter Benny. 

 

Ad. 10.6: Medlemsmøde 

Der er besluttet et eller to medlemsmøder om året. Der kommer dato ud senere.  



 

 

Ad. 10.9: Tilbud om roture 

Bestyrelsen ser positivt på forslaget om at invitere andre grupper af borgere i Svendborg 

kommune til Roklubben. Bestyrelsen påtænker at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan 

arbejde videre med det. 

 

4. Status og evt. aktion på ny Rokort.dk/MemberLink 

Der arbejdes stadig på at gøre Memberlink bedre. Der er sendt en liste med ønsker til 

administrator af Memberlink.  

 

5. Forberedelse af standerhejsning 26. marts 2023  

Der er fundet Gudmor/Gudfar til de to både. Navnene er besluttet ud fra listen over 

indkomne forslag på navne. 

kl. 10.00: kaffe i Roklubben  

Kl. 11.00: standerhejsning 

Kl. 11.30: dåb af både 

herefter rotur for medlemmerne. 

 

6. Indkommet forslag om ”Egne kilometer i egen klub” 

Med baggrund i forslag fra et medlem har bestyrelsen besluttet, at man i SR kun kan 

registrere kilometer én gang. Dvs. der kan kun registreres km, hvor man enten er skrevet 

ud fra SR eller er skrevet ud som gæsteroer fra SR i en anden klub.  

Km roet i Tolo tæller med, som km roet i SR. 

 

7. Evt. deltagelse i SPULT ”Sydfynske Foreningers dag” den 20. august 

Jens finder ud af hvad arrangementet indebærer.  

 

8. Spejdernes Sværkampdag St. Bededag  

Vi er desværre nødsaget til at melde afbud til Spejderne, da Roklubben er udlejet til et 

medlem fra Roklubben. Jens kontakter arrangøren.  

 

9. Informationer fra Generalforsamlingen i DfFR v/Brian & Søren 

9.1: E-romedlemmer er blevet optaget i DfFR som én klub.  

9.2: Nye aldersgrænser indenfor ergometer konkurrencer jf. de internationale regler.   

9.3: Per Rasmussen, som er medlem af Svendborg Roklub,  er blevet medlem i DfFR’s 

hovedbestyrelse.    

 

10. Andre vigtige emner fra de forskellige funktionsområder 

10.1: Permanent installation/færdigørelse af musik anlæg færdiggøres. 



 

10.2: Stabil HDMI installation til projektor. Stumper er anskaffet og installation kan 

færdiggøres.  

 

11. Eventuelt 

11.1: Brug af officielle SR-mails v/Brian 

For at beholde historikken i Roklubben skal hele bestyrelsen have egne adgange til SR-mail.  

Benny bliver kontaktet for oprettelse af mail.  

 

11.2: Udvalg i Svendborg Roklub v/Brian 

Til næste bestyrelsesmøde ser bestyrelsen på de eksisterende udvalg, Berit kikker på det.  

 

11.3: Velkomstmappe til nye roere 

Brian og Søren præsenterede for en velkomstmappe for nye roere. Det overvejes, om vi 

skal uddele velkomstmappen til nye roere i Svendborg Roklub. Rochef Berit ser på det.  

 

11.4: DELFIN-cup den 25. marts 2023 v/Søren 

Søren orienterede om de mange aktiviteter i klubben til DELFIN-cup den 25. marts 2023.  

 

11.5: Nye medlemmer v/Berit 

Berit informerede om 5 nye medlemmer 

Berit orienterer om praktisk kursus for langtursroere den 3. – 4. juni 2023 i Svendborg 

Roklub.  

 

11.6: konstituering af bestyrelsen 

Der indkaldes snarest til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig.  

  

12.  Næste møde 

tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17.00. 

 

Tak 
Vi vil gerne udtrykke en stor tak til den afgående formand Stig Rene Jørstrøm. 

 

Stig har i sine 4 år i bestyrelsen først som næstformand og herefter som formand været et stort 

aktiv for bestyrelsen.  

I sin tid som formand har Stig, med sin professionelle tilgang til opgaverne, været samlingspunktet 

for de mange tiltag bestyrelsen har arbejdet med, især de mange forhandlinger omkring 

modernisering og udvidelse af klubhuset. 


