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Bestyrelsesmøde : torsdag d. 11. november 2021  
Sted : festlokalet 
Tid : kl. 19-21.00  
   
Referat 
 
Tilstede: Jeppe, Kirsten, Karsten, Susanne, Anette (ref) 
 
1. Jeppe Avlund kommer for at drøfte en evt. DM-uge i Aalborg i uge 25, styret af DIF. 

Jeppe A meldte afbud, så Karsten orienterede. DM-uge er samme uge som 
idrætsmøde. Jeppe B er bestyrelsens kontaktperson. 
 

2. Siden sidst 
a: tovholder til festlokalets indretning: Susanne følger op det.  
 
Vinterklargøring er klaret, to glasfiberinriggere renoveres og sættes til salg. 
 

3. Karsten orienterer om idrætsmødet 23.-26. juni (samtidig med DM ugen - uge 25) – se 
pkt 1 
 

4. Kursuskalender for 2022 er klar, vi drøftede emner til nye instruktører.  
 
5. Players 1st 

Susanne har været på online webinar, og kan fortælle om muligheden for at bruge 
Players 1st som udviklingsværktøj i klubben. Susanne arbejder videre og afgør om det 
er relevant for vores klub. 
 

6. Hjemmeside status 
Susanne og Hanne arbejder med at få hjemmesiden gjort bedre. Jeppe kontakter Anne 
for at få oplysninger om kap opdateret.  
 

7. Bookning af ergometerrummet drøftedes, tiderne er opdateret.  
 

8. Økonomi. Det går godt nok, vi har penge til huslejen og den nye båd i kap. 
 

9. Årshjul: justering af kontingentsatser– udsat til januar 
 
10. Evt.  

 

Valg til folkeoplysningsudvalg – ikke relevant. 
 
Næste møde er onsdag d.19 januar kl 19-21 
Bestyrelsesmøde til forberedelse af generalforsamlingen 24 februar kl. 18-21 på cafeministeriet 
Generalforsamling 3. marts kl. 19-22 
 

11. Godkendelsen af referat – godkendt. 
 

http://www.roklubben-aegir.dk/
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