Referat fra bestyrelsesmødet i Roklubben Ægir, 2. maj 2022
Deltagere i mødet
I mødet deltog John Kløve (formand), Anders Ægidiussen (kasserer), Heidi Gjesing Andersen (sekretær) samt Jeppe Borup og Anne Nissen (bestyrelsesmedlemmer).

Styrmandsprøver og bådsmandsret
Der er i alt indstillet 15 roere fra de to styrmandsprøver. Roerne har alle bestået teori og praksis.
Bestyrelsen har dog ønsket, at én af roerne får lidt mere rutine, før styrmandsretten bliver tildelt.
Desuden er der særlige regler for dem, som ikke har været medlem i en hel sæson og for unge under 18 år (bådsmandsret).
Sekretæren understreger, at det både ved frigivelse af roere og tildeling af styrmandsret handler
om alle medlemmers sikkerhed. Det gælder altså ikke om at være ”flink” og få flest muligt igennem på kortest mulig tid. Nogle gange kan det være bedre at vente en sæson med rettighederne.
Ingen bør føle sig utrygge på vandet, fordi enkelte medlemmer roer meget dårligt eller er ukoncentrerede på styrmandssædet. I værste fald bliver ture ikke slået op, men holdt i lukkede kredse,
hvor man er tryg ved mandskabet.

Aktiviteter i Vestre Fjordpark og på Limfjorden 22. til 26. juni 2022
Idrætsmødet
Der har været afholdt et møde med de andre roklubber om deltagelsen i Idrætsmødets festivaldel,
der foregår i Fjordparken 24., 25. og 26. juni 2022. Det fælles formål med roklubbernes deltagelse i
Idrætsmødet er at skabe større opmærksomhed om - og kendskab til - rosporten og potentielt
gøre de besøgende interesserede i medlemskab af klubberne.
Der er følgende aktiviteter på tegnebrættet:
•
•
•
•

Sportsroning i romaskine ved Aalborg Dame Roklub
Rofitness i romaskine ved Roklubben Ægir
Roning på fjorden i inrigger ved Roklubben Ægir
Åben konkurrence i romaskine ved alle roklubberne

Det har været overvejet også at tilbyde aktiviteter med roning i EDON-både, men dette er fravalgt
på grund af sikkerheden. Roningen skulle i givet fald foregå på fjorden, da friluftsbassinet ikke er
en del af Idrætsmødets festivalområde.
Der er brug for instruktører i aktiviteten med roning på vandet. Desuden bliver der brug for andre
frivillige til at hjælpe med at flytte ergometre, bemanding af ro-området samt instruktør til rofitness. Vi håber på medlemmernes opbakning til at kunne stable arrangementet på benene og gøre
rosporten og Roklubben Ægir mere synlig. Der bliver holdt et informationsmøde i klubben 12. maj
2022. IDRÆTSMØDET.DK | FORSIDE (xn--idrtsmdet-i3a5r.dk)
DM-ugen
I samme periode er der DM-ugen, hvor Aalborg er vært for DM i coastal, 8’er og langdistance inrigger. Her er der også brug for et par frivillige i klubhuset, da deltagerne kan bruge bade- og omklædningsfaciliteterne. Klubben lægger også lokale til stævnekontoret, der bliver bemandet af
DFfR og andre officials. Derudover stiller klubben to motorbådførere til rådighed. DM-ugen | DIF

Barvagter til The Tall Ships Races 4. til 7. august 2022
Roklubben har lagt billet ind på at bemande én bar alle dage under The Tall Ships Races. Der bliver
holdt et informationsmøde, når bestyrelsen ved mere. Klubben får et beløb for de timer, vi bruger
- samt ekstra ved stor omsætning. Pengene kan som tidligere nævnt fx gå til en Soundboks, som
både kan bruges i motionsrummet og på 1. sal i klubben. Kap- og ungdomsroerne bidrager med
indtægt fra 24 timers roning. The Tall Ships Races 2022 Aalborg (tsraalborg.dk)

Henvendelse fra medlem
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, som ønsker at ro fast i klubbens både med et
ikke-medlem. Det afviser bestyrelsen.
Formanden følger desuden op på muligheden for at frigive et medlem i sculler, hvis vedkommende
består styrmandsprøven og følger scullerinstruktionen.

Opstramning på gentagne udeblivelser ved arrangementer
Klubben oplever desværre, at enkelte medlemmer gentagne gange udebliver uden - eller giver meget sent - afbud ved fx mandagsspisning og fester. Det er ikke fair, at arrangørerne eller klubbens
øvrige medlemmer skal betale mad m.m. for dem, der udebliver. Derfor ønsker bestyrelsen, at der
bliver strammet op.
Fremover bruger klubben tilmeldingssystemet NemTilmeld ved fester. Dermed er det en forudsætning for tilmelding (og dermed deltagelse), at man har betalt. Ved mandagsspisning og måneskinsture m.m. skal arrangørerne selv være mere konsekvente i forhold til at de, der ikke dukker
op, alligevel får betalt. Kontakt eventuelt bestyrelsen, hvis der er behov for det.
Det sker også, at medlemmer ved en fejl får meldt sig til et arrangement på Facebook. Det er især
uheldigt, hvis der er tale om en rotur, hvor bådkabalen så ikke går op. Det er spild af alles tid, at
klargjorte både skal ind i bådhallen igen, og nye skal ud. Bestyrelsen opfordrer derfor klubbens
medlemmer til at være opmærksomme og melde sig fra igen, hvis de på Facebook får en påmindelse om et arrangement, de ikke har planer om at deltage i.

Fastholdelse og tiltrækning af medlemmer
Klubbens medlemstal har været faldende gennem en årrække. I øjeblikket har klubben 145 betalende medlemmer.
Efter sommerferien drøfter bestyrelsen mulighederne for at gøre klubben mere synlig. Formålet er
at fastholde de nuværende - og tiltrække nye - medlemmer. Det kan fx være konkrete initiativer
på Aalborg Universitet og UCN eller talentspotting på gymnasierne. Andre målgrupper kan være
nye roere til inriggere - herunder sportsroning.
Bestyrelsen vil spørge de nye medlemmerne fra årets roskole, hvad der fik deltagerne til at deltage. Ligeledes bliver medlemmer, der melder sig ud, spurgt til grunden herfor.

Målsætning og strategi for Roklubben Ægir
På generalforsamlingen 3. marts 2022 blev det foreslået, at klubben laver en målsætning og strategi for klubbens retning i forhold til medlemmer og aktiviteter. Bestyrelsen holder tre møder til
efteråret om fastholdelse af nuværende medlemmer, rekruttering af nye medlemmer samt søgning af fonde til nyt materiel, vedligehold af klubhus og tilskud til øvrige aktiviteter. I samme forbindelse drøfter bestyrelsen en eventuel opdatering af Ægirs DNA fra 2018. Ægirs DNA – Roklubben
Ægir (roklubben-aegir.dk)

Ændring af godtgørelse til forretningsudvalget
De sidste tre år har klubbens forretningsudvalg (formanden, kassereren og sekretæren) fået en
skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til telefon, internet og administration m.m. Beløbet
var 1.400 kr. om året, hvis arbejdsgiveren betalte udgifterne - ellers var beløbet 3.600 kr.
Den nuværende bestyrelse vælger i stedet, at forretningsudvalget og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer tager på café én gang om året som en erkendtlighed for deres frivillige indsats for klubben. Skat.dk: Du er frivillig i en idrætsforening

Manglende ungdomsleder
Klubben mangler i øjeblikket en ny leder/træner for de unge. Der bliver arbejdet på at hive forældre eller tidligere ungdomsroere ind.

Forslag fra generalforsamling om ændring af vedtægter
På generalforsamlingen 3. marts 2022 blev det drøftet, om paragraf 9, stk. 1 i vedtægterne skulle
ændres. Bestyrelsen beslutter at beholde den nuværende formulering. Det vil sige, at klubbens
daglige ledelse stadig er forretningsudvalget (formand, kasserer og sekretær). Forslaget gik på, at
et medlem af forretningsudvalget og et medlem af bestyrelsen tegnede klubben udadtil.

Diverse fra DFfR’s hovedgeneralforsamling 12. marts 2022
Sekretæren deltog i årets hovedgeneralforsamling i Odense. Her blev der orienteret om, at DGI afholder kurser i fondssøgning. Desuden er det muligt at søge om nye flag til bådene, hvis klubben
melder sig ind i Danmarkssamfundet.
Næste hovedgeneralforsamling er 11. marts 2023. Formanden deltager sammen med et medlem
fra bestyrelsen, hvis klubben stadig har to stemmer til den tid.

Kommende møder
Næste bestyrelsesmøde er mandag 13. juni 2022. Anne Nissen er forhindret i at deltage.

