
Bestyrelsesmøde 01. maj 

   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 01. maj kl. 17.00 i Nyborg Roklub 

 

Til Stede: 

Anette Jørgensen AJ 

Brian Sørensen BS 

Claus Lerche CL 

Inge Bredahl IB 

Kim Borchers KB 

Susan Jensen SJ 

Susanne Henriksen SH 

Afbud: 

 
 

Indhold:                                                                                                                                        Ansvarlig/fremlægger 

 

                                                                                                   

Nr. 1 - Nyt fra Udvalg                                                                                                                                                 Alle 

             Annette: Instruktør- og trivselsudvalg 

             Brian: Hus- ergometer- killingedåbsudvalg og Danehofløbet                 

             Claus: Materiale- ronetværkfyn- og tur/motionsudvalg 

             Inge: 65+ udvalg 

             Kim: Kajakudvalg 

             Susanne: Svømmeudvalg  

             Susan: Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

 

 

 

 NR 4. Nyt fra Udvalg (Alle)       

 

Sagsfremstilling: 

Er der spændende nyt fra udvalg?  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi lytter. 

 

Anette: Der er købt 12 nye stole til altanen.  

Der kommer roere i weekenden 3.-5. maj, der låner 1 båd. 

Afholdt roskole. Det er gået rigtig godt. Der var 2 afbud.  
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Ny roere, Anne er diætist. Vil gerne holde foredrag vedr. kost i løbet af vinteren. Anette sender materiale til 

bestyrelsen.  

 

Brian: Køb af kajak?? Kim køber kajak og 3 veste. 

Blanket Langtursbevilling, godkendt. Skal bruges fremover, når klubbens roere skal på langtur i andre klubber. 

Ansøgning fra roere til bestyrelsen pr. mail, som udfylder blanket. 

Tøjudvalget er i gang. Der kommer en bestillingsside på vores hjemmeside direkte til Chopar.dk 

Har kigget på trailerne. Den er blevet svejset, og så skal der 4 nye dæk på. 

Til kaproningsafd. er der købt 2 nye par sko i str. 42. 

1.  sal:  Der bliver skiftet låsemekanisme, da hoveddøren nogle gange har være låst op, nok fordi appen har 

åbnet døren, når man låser op nedenunder. Fremover smækker låsen selv.  

Rygning forbudt på 1. salen også altanen. Susanne køber skilt. 

Der indkøbes en gasgrill. Claus og Anette står for opgaven.  

 

Claus: Er gået i gang med at bruge penge til materialer. Der er købt 4 nye sæder til Søstjernen. Det går godt 

med materiellet. 

Ronetværk Fyn. Helle er godt i gang. Turene er lagt ind på rokort og hjemmesiden.  

Langtur til Als i juli. Er booket op. 

 

Inge: Mona har lavet Silkeborgtur. Inge har lavet tur til Odense. Der bliver løbende lavet madpakketure. 

Inge går rundt med flyers. Håber, at det giver nogle nye tilmeldinger.  

 

Kim: Der er været redningsøvelser i svømmehallen.  

Nyborg Roklub er blevet medlem af Dansk Kano og kajakforbund.  

Kim fortalte om planen for, at han og Jonas skal få aflagt epp3, og har snakket med Per fra Kajakklubben. Han 

vil gerne træne Kim og Jonas, så de kan komme på epp3. Efter endt kursus kan Kim og Jonas instruere andre og 

frigive roer. Måske kan vi lave aftale med andre kajakroere med epp3, om undervisning af vores roere.  

 

Susanne: Lars og Susanne er gang med at lave langtur til Middelfart.  

Svømmehallen er reserveret til næste sæson.  

 

Susan: Intet nyt fra fundraisings udvalget. 
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Næste møde: 28/8-19 

 

Referent 

Susanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


