Referat:

Ronetværk Fyn møde

Dato:
Mødested:
Deltagende Roklubber:
Afbud Roklubber:

03-marts-2019
Nyborg Roklub
Svendborg, Kerteminde, Assens og Nyborg Roklub.
Faaborg, Rudkøbing, Bogense, Odense, Middelfart og Strib Roklub.

1. Velkomst:
Claus Lerche bød velkommen og informerede om, at han trækker sig som kontaktperson for
Ronetværk Fyn, efter 2 år som kontaktperson og yderligere 3 år som netværksdeltager, mangler
han den nødvendige tid.
2. Helle Woetmann fra Nyborg roklub indgår som nyt medlem i Ronetværk Fyn I stedet for Claus
Lerche.
3. Dorthe Toft fra Assens Roklub overtager foreløbigt pladsen som kontaktperson for Ronetværk Fyn
som skal informeres til DFFR.
4. Gennemgang af ansvar generelt, samt forsikringsforhold ved udlån af både:
- Som udgangspunkt er vi alle underlagt søfartsloven
- Før lån af en roklubs både skal der modtages en langturstyrmandsbevilling.
Langtursstyrmanden/klubben som låner en båd, påtager sig redderansvaret og dermed også
forsikringsansvaret, såfremt der kommer en skade på robåden, som man låner/lejer.
5. Ronetværk Fyn besluttede at holde fælles korttursstyrmandskurser (teori).
Kurset afholdes af Claus Lerche i Nyborg Roklub den 22. maj 2019 i tidsrummet 17.30-21.30.
Kursus krav: deltager skal have læst korttursstyrmandsmappen link:
https://roning.dk/kerneydelser/uddannelse/korttursstyrmandsuddannelse/ vælg elevhæfte.
Alle kan deltage i teorikurset både som ny eller som ”brush up kursus”
Efterfølgende skal den enkelte deltager hjem i eget rofarvand og få den endelige frigivelse til
korttursstyrmand.
6. Der var stor interesse for yderlig styrkelse af Ronetværk Fyn i forhold til udbud af aktiviteter samt
erfaringsudveksling:
- Der blev planlagt 6 madpakke roture i foråret og sommeren 2019
7. Forslag til kommende aktiviteter
- Ninna fremlagde forslag til en stafet Fyn rundt – løber over en forlænget weekend.
- Dorthe undersøger om Ronetværk Fyn kan deltage i Langdistancekaproningsskole som afholdes
i det Synnjyske Ronetværk.
- Ønsker om udveksling af ergometertræning/inspiration.
- Claus informerede om Langdistance kaproning afholdes i Nyborg 2020. (dato endnu ukendt)
- Helle undersøger muligheden for Ronetværk Fyn’s deltagelse hos Nyborg Roklub arrangement
ifm. Tour de France 3. juli 2021
8. Næste møde blev aftalt og Dorthe udsender mødeindbydelse samt agenda for mødet.
Birgit for Ronetværk Syd samt Karina fra DFFR bliver inviteret, og vi håber på et par inspirerende
indlæg.

-

Medbring gerne forslag til Ronetværk Fyn udbud af gåture og- eller anden aktivitet i efterår og
vinterperioden.

9. Næste møde
Dato:
Mødested:

06-oktober-2019
Assens Roklub, Næsvej 30, 5610 Assens

Tak for et super godt og positivt møde
Referent Helle Woetmann.

