
”Nyt fra bestyrelsen” 

Af formanden 

 

Klubbens kajakinstruktør Johnny Madsen deltog i det sidste bestyrelsesmøde for, at fortælle om 

status for kajakroningen i Nakskov Roklub. Der er en positiv udvikling, og der har været flere nye 

under instruktion. Der kunne måske godt ske lidt ændringer vedr. materiel, det ser ud til, at de sidst 

indkøbte kajakker er ustabile at ro i. Derfor er man enige om at undersøge, hvad der kan gøres med 

hensyn til dette. Der var dog også lidt negative toner idet kajakroerne er lidt kede af, at det virker 

som der er en dårlig stemning over for dem. De føler sig ikke ligestillet med alle andre i klubben. 

Dette skal derfor stoppes således, at alle føler sig velkommen. Alle i Nakskov Roklub er lige ingen 

skal føle de er mere end andre. 

Klubben får torsdag den 17. august kl. 15 – 17.30 besøg af en 3 G klasse fra Nakskov Gymnasium 

for at deltage i introduktionsroning ca. 28 personer. 

Der vil på opslagstavlen blive sat en sejladsvejledning op, således at man kan se diverse 

farvandsafmærkninger og signaler. Rokort.dk vil blive ændret senere på året, her vil de adm.- 

ansvarlige om muligt deltage i et seminar. 

Som det nok er de fleste bekendt arbejder bestyrelsen med planer om nyt tag på vores klubhus. Vi 

er af Lolland Kommune omkring projektet indstillet til at modtage KR. 75.000, - fra ”Grøn 

Pulje/Energinet, disse bliver dog kun udløst, hvis vi selv finansierer resten. Der arbejdes her med 

forskellige modeller måske med et lån, men det skulle helst undgås. Omkring projektet vil der blive 

orienteret om dette på medlemsmødet medio september. 

Vores 4inr + har desværre fået en læk, denne er nødrepareret så vi kan bruge den resten af sæsonen, 

hvorefter vi nok skal have den på bådeværft og skiftet et par borde. Dette undersøges. Enighed om 

at sælge vores tre ældste junior singlescullere Frigg Sydfyn, Vensholm og Kuddeholm for højeste 

bud over KR. 5000, - 

Der vil blive indkøbt ekstra nøgler til klubben. 

Tirsdag den 19. september kl. 19.00 vil der være medlemsmøde og et efterfølgende 

evalueringsmøde vedrørende Lollands Havørn. 

Der vil endvidere blive afholdt afslutningsfest/julefrokost lørdag den 18. november kl. 18.00 

I vinterhalvåret (starten af 2018) vil der blive afholdt et foredrag om Tolo Roklub (Dansk Roklub i 

Grækenland)  

Majbrit Olsen og Pia Olsen arbejder med at få rospinning op at stå. Introduktion af dette den 6. 

september. (nærmere herom senere) 

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at investere i en af vore flotte klubtrøjer til en pris af KR. 

100,- 

Formanden donerer KR. 2000, - til klubben (øremærket ungdomsroeres deltagelse i 

langdistancekaproning).   

 

 


