
 
 

Referat - Bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 23.01.2023 kl. 18.00  

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

Mette Kjær, Katrine Holm, August Husted Coutant, Lise Husted 

Referent: Lise Husted 

Dagsorden:       

1. Bemærkninger til dagsorden – ingen bemærkninger             

2. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

2.1. Formand. Gert Kuhn Iversen:  

Status:  

- Referat – ingen bemærkninger 

- Fuldmagter – er på plads 

- Vedtægtsændringer – drøftes særskilt på senere bestyrelsesmøde 

- Kyndelmisse 

▪ Kragerup Slot benytter klublokalet. Der sørges for lidt PR for roklubben i den 

forbindelse. 

- E-roning 

▪ Initiativet er kommet godt fra start, og der er opbakning til initiativet fra 

klubbens medlemmer, teknikken er på plads, bl.a. er der opsat ny skærm 

(samt bestilt ny internetudbyder), der arbejdes på vejledning til skærm mv. til 

e-roere, så alle kan være med 

- Ungdomsrummet/trivselsrum 

▪ Der er kontakt til kommunen vedr. byggesagsprocessen. Emils far bistår 

klubben med tegninger (tak for det!). Herefter forestår ansøgnings- og 

godkendelsesproces. Mere info vedr. projektet, herunder den praktiske del, 

følger. 

- Ny motionsbåd  

▪ Der arbejdes på køb af at ny motionsbåd, som kan være i hus forhåbentlig i 

løbet af ca. 4 måneder. 

▪ Der er brug for frivillige hjælp til”nød-reparation” af ”Saxo. 



 
 

▪ Der arbejdes på overblik over bådbeholdningen med henblik på hvilke både, 

der kan sælges ud af/bortskaffes.  

- Ergometer-indkøb (2. stks.) + en indkøb af gigbåd overvejes i 2024. 

- Virtuelle mesterskaber i klubben hen over vinteren: Fynske-mesterskaber i marts. 

- Gymnastik på Borgerskolen er så småt startet op  

- Oprydning efter endt træning i klubben: Der er behov for generel fokus hos alle 

klubbens medlemmer på dette. Der arbejdes på skiltning med venlig opfordring til 

alle, der ellers måtte have glemt oprydningen 

- Lørdag i Hallen: SR vil være repræsenteret til arrangementet i februar. 

- Der arbejdes på flere fronter ift. information (til medlemmer og omverdenen) om 

klubbens forskellige aktiviteter mv., herunder  

▪ et årshjul, hvor målet er, at klubbens opgaver bliver fordelt bredere blandt 

klubbens medlemmer 

▪ kalender indeholdende både SR og andre relevante begivenheder (bl.a. i regi 

af DFfR). Det kunne være bl.a. kanindåb, weekendlangtur m.v. 

▪ klubbens hjemmeside 

▪ nyhedsbreve, som bl.a. skal tage sigte på medlemmer, der ikke er på 

facebook (NB. kræver opdatering af medlemmers e-mailadresser) 

▪ Facebookgruppen ”Sorø Roklubs nuværende medlemmer” forbeholdes 

medlemmer, mens anden gruppe ”Sorø Roklub” også kan tilgås af ikke-

medlemmer.  

▪ kommunikation/pressemeddelelser i forbindelse med deltagelse regattaer 

(resultater mv.) 

- Bestyrelsen ønsker fokus på tilgang af nye medlemmer. Der overvejes og arbejdes 

med forskellige tiltag i den sammenhæng, herunder mere synlighed. 

- Økonomisystem 

▪ Besluttet, at klubben i løbet af 2023 implementerer medlemsdata i systemet 

- Diverse:  

▪ Generalforsamling – DFfR 11. marts 2023: Gert og René deltager 

▪ Generalforsamling – Regattaforeningen 15. februar 2023 på værkerne kl. 

19:00 – Gert deltager 



 
 

▪ Besluttet, at klubben ikke deltager i Børnehjælpsdagen (salg af lodder) i år – 

initiativet er godt, men indsatsen står ikke mål med indtjeningen. 

▪ DFfR afholder kursus i klubben d. 15.+ 16. april.  

2.2. Næstformand. Rene Andersen: Dommerudvalget søger aspiranter – ønsker kan indgives til 

René 

2.3. Kasserer. Lene Pålsson:  

- Status økonomi – regnskab gennemgået. 

2.4. Kaproningschef. Bo Vilhelmsen:  

- Der afholdes samlinger i februar og marts + påsketræningslejr, herunder med 

deltagelse fra bl.a. Roskilde og Kbh.  

2.5. Rochef. Mette Kjær:  

- Der planlægges begynderkaproning i efteråret (2. september). 

2.6. Ungdomsleder. Katrine Holm:  

- Kontaktet af idrætslærer fra Frederiksberg Skole, der gerne vil prøve ergometre 

2.7. Husforvalter. Lise Husted:  

- Der arbejdes på involvering af medlemmer – forskellige frivillige har allerede meldt 

sig til div. opgaver (tak!). Der kommer mere info herom, bl.a. v. opslag i klubben og 

på facebook  

2.8. Materielforvalter. Peter Carstens:  

- Der planlæggers info-aften om båd-håndtering (smårep. mv),  

- meldebog er kommet i stand, alle skal huske registrering i computersystem   

2.9. Ungdomsrepræsentant. August Husted Coutant 

- Drøftet de unges ønsker om øget brug af klubbens lokaler til sociale arrangementer 

(alene for klubbens egne unge).  

3. Evt.: Klubben har kontaktet rektor for Akademiet mbhp. at undgå ”problematiske ophold” på 

klubbens område (formentlig særlig relevant i sommerhalvåret).  

4. Dato for næste bestyrelsesmøde: 6. marts kl. 18 


