Referat fra møde i Synnejysk Ronetværk i Sønderborg Roklub
mandag d. 18.02.2019
Deltagende klubber: Augustenborg Roklub, Aabenraa Ro- og Kajak klub, Haderslev Roklub, Tønder
Roklub, Kollund Roklub, Flensborg Roklub, Slesvig Roklub, Sønderborg Roklub
Fraværende: Norborg Roklub, NRV, Høruphav Roklub, Gråsten Roklub

1. Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyrer Wilhelm Schmidt, referent Birte Rasmussen
2. Godkendelse af referat.
Referat godkendt
3. Synnejysk Ronetværk – har det en fremtid/hvorfor og hvordan?
Synnejysk Ronetværk er et af ialt 10 ronetværk under DFfR. Ronetværkene er en
opdeling af roklubberne i et givent område og blev dannet ved DFfR’s
Hovedgeneralforsamling i 2011, som en erstatning for en tidligere inddeling i kredse.
Det er meget forskelligt, hvordan netværkene fungerer, men fra DFfR lægges der op til,
at der vælges en formandsroklub, som fungerer som kontaktled til DFfR organisationen
og bestyrelsen. Det står de enkelte netværk frit for, hvordan de ellers fungerer.
Tidligere var der på hjemmesiden plads til referater, men i det nye system kan der ikke
lægges referater på.
Ajourføring af adresselister, kontaktoplysninger til ansvarlige for netværket, beskrivelse
af netværket på hjemmesiden og mødedatoer er det eneste, der skal redigeres og
sendes til DFfR.
Ændringer sendes til web@roning.dk – i øjeblikket er det Bianka, som foretager
opdateringer.
Vi har en konstruktiv dialog om, hvad netværket fremadrettet kan bruges til og
konkluderer:
Der afholdes 2 arrangementer årligt:
1 efterårsmøde den første mandag i november kl.19.
På mødet er der 3 faste punkter på dagsordenen – a. Behov for kurser i det kommende
år b. Planlægning af madpakketure c. Planlægning af temalørdag i foråret.
1 forårsmøde i form af en temalørdag kl 10-14 første lørdag i maj – med mulighed for
justering i forhold til Helligdage.

Temalørdagen planlægges i efteråret med valg af emne og undervisere.
Efterårsmøde og temalørdag afholdes på skift i roklubberne.
Værtsroklubben står for indkaldelse til møderne.
Tovholderfunktion til planlægning af madpakketure kan forsøgsvis gå på skift.
Det forventes, at alle roklubber i netværket giver en tilbagemelding på indkaldelse til
møder/temalørdage om de deltager eller ej.
Næste efterårsmøde afholdes i Aabenraa Ro-og Kajakklub mandag d. 4.11.2019
Temalørdag afholdes i Slesvig Roklub lørdag d. 2.05.2020.
Tovholder for madpakketure: formand Katrin Fritzsche, Slesvig Roklub
4. Madpakketure
Madpakketurene er en vellykket fælles aktivitet, som helt sikkert skal fortsætte.
Der vælges en tovholder for et år ad gangen, som samler datoerne for de aktuelle
roklubbers arrangementer og videresender listen til hele netværket samt til koordinator
Lone Christensen, Vejle Roklub, Sydjysk Ronetværk: lonepost28@gmail.com
(Jeg tilføjer oplysningerne i vores adresseliste)
Arrangører af madpakketure i 2019 er:
Augustenborg Roklub
Gråsten Roklub
Høruphav Roklub
Nordborg Roklub
Slesvig Roklub
Tønder Roklub
Seneste tilbagemelding med dato for arrangementet er fredag d. 1.marts.2019 til
formand@slesvig-roklub.dk

5. Erfaringsudveksling
Aabenra Ro-og Kajakklub: har brug for erfaringsudveksling vedrørende brug af coastal
både.
Slesvig Roklub inviterer til at prøve deres.
Augenstenborg og Sønderborg Roklub har tegnet udvidet ansvarforsikring.

Flensborg Roklub: der var stor tilslutning til madpakketur, hvor hele 46 havde tilmeldt sig.
12 deltagere fra en klub alene. 16 måtte derfor have afslag, da der var kapacitet til 30. Der
er en generel drøftelse af, hvorvidt madpakketurene skal være ens mht til traktement. Det
kan konkludees, at det er op til den enkelte arrangør, hvad der skal serveres før og efter
roturene, og at det blot skal fremgå af invitationerne.
Tønder Roklub: Der er store problemer med rofarvandet, hvor vækst af planter i åerne
vanskeliggør roning.
Har ikke fået gang i rospinning, da der ikke var kandidater til et kursus.
Sønderborg Roklub: Marie Bonefeld fra udvalget for Langdistancekaproning orienterer om
arrangementet d. 25.05.2019 i Sønderborg Roklub og opfordrer til at deltage. Der
opfordres til, at der kan laves hold på tværs af roklubberne, såfremt nogen gerne vil med
og mangler roere. Der udleveres planche til roklubbernes opslagstavle.
Der er fuld gang i forberedelserne til årets Skole-Ol i roning for 6. og 7. årgang på
kommunens skole. Der afholdes lokalstævne i Ulkebølhallen 28.03. De bedste hold går
videre til OL-Finalen i Århus i juni.
Der er godt gang i vinterroningen.
Der er redigeret i vinter ro reglementet med skærpelse af kravene.
Bestyrelsen godkender de enkelte medlemmer til vinterroning.

Augustenborg Roklub: Udviklingsprojektet er nu afsluttet. Med inspiration fra Ana Karina
fra DFfR er der udarbejdet Visioner og målsætninger. Det har været en god proces og
visioner og målsætninger er brugbare i forbindelse med fondsansøgninger.

6. Evt.
Opdatering af medlemslisten
Ref. Birte Rasmussen
20.02.2019
Sønderborg Roklub

