
Fællesmøde for formiddagsroerne onsdag den 26.5.2021 i 

roklubben indkaldt af 65+ Udvalget 

 

Deltagere 22. 

65+ Udvalget består af: Mona Spangsgaard, Bodil Grue Larsen, Inge 

Bredahl, Birgitte Riis og Inge Jordhøj. 

Velkomst ved Mona. 

Stor tak til Inge B. for hendes arbejde i bestyrelsen og som roleder. 

Rovagter: 

Mandag Lars, her er der også mulighed med en længere tur. 

Onsdag Mona, her er der også mulighed for en tur uden skift. 

Fredag Tove, her er der også mulighed for en tur uden skift. 

 

Bodil: Rospinning og balance 

Der er opstart efter Standerstrygning. 

Der er mulighed for rospinning, hvis vejret er dårligt fra 8.45 til 9.30 om 

mandagen. 

Andre har også mulighed for at sætte musikken i gang. 

 

Inge B. Vi skal være bedre til at give styrmandskommandoer. De skal 

gives højt og tydeligt, så etteren har mulighed for at høre det. 

Kan eventuelt trænes i farvandet. 

Nye frigivne roer kan få et opfriskningsøvelse. 

 



Inge J. Stor tak til Birthe for alle de år, hun har passet 

kaffe/gavekassen. 

Vera Rasmussen køber kaffen, Inge Mari Hansen passer gavekassen, vi 

betaler ca. 100 kr. hvert andet år. 

300 kr. ved runde fødselsdage og 250 kr. halvrunde fødselsdage. (dvs. 

når man giver fødselsdagsbrød). 

Formiddagsroerne kan fejre 25 års jubilæum i år. Det bliver onsdag den 

11.8.2021 kl. 12 i roklubben. 

 

Birgitte, vores repræsentant i bestyrelsen. 

Nyt fra bestyrelsen: 

Der er fri kaffe i klubben, Vera køber det og giver regningen til 

kassereren. 

Kontingentsatser blev drøftet. 

Opfordring til at tilmelde sig rokort. Hans hjælper gerne. 

Brian vil spørge havnechefen, om vi kan få flyttet den orange bold. 

Birthe gav et spørgsmål videre til bestyrelsen: Er det muligt at få 

Albatros på gulvet? 

 

Lena Jørgensen fortalte om og opfordrede til at deltage i hendes styrke 

og pulstræning, hver torsdag fra kl. 9 til kl. 10. der er også 

styrketræning fra kl. 10.30 til kl. 12. 

Tilmeldingsseddel er ved træningslokalet. 

 

Gode forslag til hvordan vi får nye medlemmer? 



 


