
 
 

Bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 08.12.2022 kl. 18.30 

Til stede: Gert Kuhn Iversen, René Mejer Andersen, Bo Vilhelmsen, Peter Carstens, Lene Pålsson, 

Lise Husted 

Afbud: Katrine Holm, Mette Kjær  

Referent: Lise Husted 

Dagsorden:   

1. Bemærkninger til dagsorden - ingen.               

2. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

2.1. Formand: Gert Kuhn Iversen 

• Organisering: Bestyrelsen har drøftet, at de forskellige roller i bestyrelsen fremadrettet 

skal være mere synlige. 

• Klublokale er lånt ud til Kragerup i forbindelse med Kyndelmisse 28. januar 2023. 

Bestyrelsen tager initiativ til diverse markedsføring af SR i forbindelse med Kyndelmisse. 

• E-roning: Bestyrelsen er enige om dette tiltag fremadrettet. Det er en god mulighed for 

god og effektiv træning på tværs af niveauer og aldre. Der kommer mere information ud om 

tiltaget. 

• Der indkøbes ny motionsbåd (Baumgarten). Bestyrelsen har i den forbindelse drøftet 

forankring af opgave omkring fondsansøgninger og vil afsøge mulighed for inddragelse af 

forældre heri. 

• SR har fortsat hallen til gymnastik. Claus Hjort har ikke længere mulighed for at 

varetage træningen (tak for indsatsen!). Andre muligheder afsøges. 

• Oprydning efter endt træning i klubben: Opmærksomheden henledes på, at man 

rydder op efter sig selv, så lokaler og redskaber er klar til de næste. 

• Lørdag i Hallen (aktivitetstilbud for børn og unge i kommunen): SR vil gerne være 

repræsenteret her, så ”nye” børn og unge kan snuse til ergometerroning.  

• Nye emner:  

o Bestyrelsen har drøftet behovet for en opdatering af hjemmesiden og i det hele 

taget mere aktiv markedsføring af klubben. Der vil blive arbejdet mere med 

dette fremadrettet. 



 
 

o Bestyrelsen har drøftet spørgsmål om rekruttering af nye medlemmer og større 

fællesskab omkring nye medlemmer. Det vil blive arbejdet mere med dette i 

den nærmeste fremtid, herunder hvordan klubbens eksisterende medlemmer 

kan have aktiv rolle heri.  

2.2. Næstformand: René Majer Andersen 

• Intet af berette. 

2.3. Kasserer: Lene Pålsson: 

• Kvartalsregnskab gennemgået. 

• Bestyrelsen har drøftet projekt omkring ombygning af bestyrelseslokale 

(trivselsrum, som vil være egnet til, at forskellige medlemsgrupper kan anvende til 

div. aktiviteter, hygge osv.). Drøftet budget (ca. 95.000 kr.). Bestyrelsen er enige 

om at gå videre med projektet. 

• Behov for revideret budget, der tager højde for bl.a. ombygning af 

bestyrelseslokale. 

2.4. Kaproningschef: Bo Vilhelmsen 

• Bestyrelsen er enige om at gå væk fra kørselsgodtgørelse - i stedet indkøbes 

diselkort.  

• Enighed om at deltagergebyr på 100 kr. til kaproning sløjfes fremadrettet. 

Kaproning er en væsentlig del af klubbens aktiviteter, og administration omkring 

deltagergebyr er administrativt meget tung. 

2.5. Husforvalter: Lise Husted: 

• Drøftet spørgsmål om inddragelse af medlemmer i praktiske opgaver. Der kommer 

mere herom. 

 

2.6. Materielforvalter: Peter Carstens: 

• Drøftet samarbejde med Lysen Biler (stiller bil til rådighed for kaproning),  

• Skader på både skal fremadrettet indskrives i ”meldebog”, som placeres i 

klublokalet 

• Bestyrelsen har drøftet behovet for overblik over antal godkendte vinter-roere, 

sådan at vinterroning koncentreres alene i weekender , hvor der er sikkerheds-



 
 

bådvagt  på søen, alt for vores fælles sikkerhed. Sikkerhedsveste vil også blive 

gennemgået.           

3. Evt.                 

4. Dato for næste bestyrelsesmøde: Næste møde: Mandag d. 23. januar kl. 18.30. 


