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Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Dato: 20-05-2019 Tid: kl. 19.00- 21.30 Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub 

Mødedeltagere: Bent Hummelmose, Anders Bille, Britta Helbech Pedersen,  
Jens Christian Børsmose , Mogens Wittendorff, Nils Capion og Tine Jannerup  
 
Afbud: Steven Andersen og Anette Andersen 

Næste bestyrelsesmøder: 24. juni 2019 kl. 19-21  

 
Referat 
 

1) Konstituering 
Anders Bille har valgt at træde ud af bestyrelsen, derfor skal der ske en ny konstituering af 
bestyrelsen. 
Bent ønskede, at vi først drøftede hvordan vi kunne gøre det sjovere og samtidig mindre 
krævende at være med i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede emnet. Nogle af tankerne er 
taget med i stikordform nedenfor. 

• En forening er noget vi har sammen – noget vi er sammen om. Derfor bør der også 
være flere der er med til at løfte opgaverne. 

• Hvorfor er dem der er rigtig meget på vandet - ikke dem der er med i bestyrelsen – eller 
påtager sig at være ansvarlige for et område i klubben?  

• Beskrivelse af ansvar/rollefordelingerne kan godt være lidt skræmmende.  

• Vi skal igen og igen fortælle medlemmer hvordan de kan bidrage – men bare det at 
nedbryde alle opgaverne er et kæmpe stor opgave. 

• Super dejligt at fx Bodil står for rengøring. Det er perfekt at der nogle der bare af sig 
selv gør nogle ting og er med til at få klubben til at fungere. 

• Vi skal være bedre til efterlyse frivillige. Mere direkte snak med folk.  

• Sætter vi baren for højt – prøver vi at skabe for mange aktiviteter og for meget 
markedsføring? Hvis der ikke er nogle der vil hjælpe, når det kommer til stykket.  

• Hvis der på nogle områder ikke er frivillige, så må vi acceptere, at der ikke bliver ret 
mange aktiviteter på det område.  

• I bestyrelsen bør vi nok se på, hvad det giver mening at deltage i - så vi ikke brænder for 
mange kræfter af. 

• Måske skulle vi også gøre det lidt mere festligt at være med bestyrelsen. Det blev i den 
forbindelse besluttet, at det vi på skift i bestyrelsen skal sørge for, at det bliver lidt 
sjovere og hyggeligere at deltage i bestyrelsesmøderne.  

http://www.vo-roklub.dk/
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Anders orienterede om rollen som kajakansvarlig – og om mulige kandidater til opgaven, 
hvis man delte den op: 

• Reparation af kajakker: Bo Bensby, Stig og Bo Cervin kunne være kandidater 

• Kontrol af sikkersudstyr:  Vivi kunne være en kandidat 

• Sikkerhedsøvelser/redningsøvelser. Behov for mindst 1 gang årligt redningsøvelser. 
Anders kunne fx godt overtales til at en konkret tirsdag var havkajakredningsøvelser  

• Koordinering blandt instruktører. 2 årlige instruktørmøder, fx for at aftale uddannelse 
osv. Inviterer til hjælpere med til instruktørmøderne. Fordele opgaverne. Det er 
meningen at instruktørerne skal løse opgaverne.  

• Oprettelses kurser: den kursusansvarlige 

• Uddele IPP-licenser: Dde instruktører der har gennemført kurset 

• Godkende vintertilladelser: Den kajakansvarlige eller formand 

• Kajaktrim: at der kommer et event-udvalg eller kursusansvarlig 
 

Webansvarlig: i forhold til hjemmesiden. Anders vil gerne fortsætte med at lave sider, 
formularer, og sætte det op på hjemmesiden. Forventer at få indholdet til det der skal 
produceres. Anders vil gerne fortsætter med dette og med at koordinere mails fra 
hjemmesiden. 
 
Beslutninger: 

• Tine trådte ind i bestyrelsen.   

• Tine overtager rollen som kommunikationsansvarlig. 

• Kajakansvarlig står vakant til næste bestyrelsesmøde. 
 

2) Kommende arrangementer 
I den kommende tid har vi følgende arrangmenter: 

• Byværksted 22/5 - Bent 

• 60+ arrangement 23/5 - Kjeld 

• Kulturnat 24/5 – Bo Cervin 

• Vild med vand 25/5 - Bent 

• Roskole – Søren Damgaard 

• Turkajakkursus – Bo Cervin 
 
Vi var enige om, at det var for mange arrangementer på for kort tid. : 
 

3) Markedsføring - Udsat 
 

4) Kajakpolo danmarksturnering - Bliver i Jylland 
 

5) Husgruppen 
Vennerne sætter en hjertestarter op. 
Mogens går rykker håndværkere på svar vedr. facade og stern.   

 

6) Økonomi - Udsat 
 

7) Eventuelt - Næste bestyrelsesmøde den 24. juni. 


