
Bestyrelsesmøde 17. September 

   

 

Dagsorden til Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 17. september kl. 18.30 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 
 
 

Indhold:                                                                                                      Ansvarlig/fremlægger 
 
Nr. 1 – Gennemgang af referat                                                                                                                                   SH 
Nr. 2 – Økonomi                                                                                                                                                                SJ 
Nr. 3 – Nyt fra Udvalg, samt gennemgang og opdatering af ”to do liste”                                              Alle                                    
Nr. 4 – Kajakreglement/kajakkursus                                                                                                                         KB 
NR.5 – Årshjul i bestyrelsen                                                                                                                                          BS                                                
Nr. 6 – Næste møde ()              
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NR 1.  Gennemgang af referat (SH) 
 

Sagsfremstilling:  
Vi gennemgår referatet fra 8 august. Susanne gennemgår referat. 
 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi gennemgår referatet  
 

 
 NR 2. Økonomi (SJ) 
 

Sagsfremstilling:  
Susan gennemgår økonomien. Er der gået penge ind fra Veluxfonden! Økonomi på killingedåbsfest. 
Faktura fra Nyborg Kommune – Hvad gør vi?                                                                                         
 
Bestyrelsens beslutning: 

Vi har fået penge fra Veluxfonden - 73.000 kr. Vi har modtaget regning fra kommunen or ombygningen på 

141.000 kr. Planen er at vi betaler ca. 141.000 til kommunen inden året er omme. Så er vi gældfri i forhold til 

kommunen og ombygningen. Der har været møde med kommunen angående næste års tilskud. Vi kan få en 

del af beløbet for ombygningen dækket. 

Jubilæum/killingedåbsfest kostede 8.000 kr. Der var afsat 10.000 kr. 

 

 

 NR 3. Nyt fra Udvalg, samt gennemgang og opdatering af ”to do liste” (Alle)       
 

Sagsfremstilling:  
Vi hører nyt fra udvalg, samt bordet rundt i bestyrelsen. Opdaterer ”To Do Liste”  
Vi skal beslutte ny sæson 2019: lørdag d. 30. marts til lørdag d. 26. oktober? 
 
Bestyrelsens beslutning: 

Materialeudvalg - Der kommer en arbejdsdag i efteråret. Trivselsudvalg - Forespørgsel fra DFfR om 

langtursstyrmands kursus afholdes i Nyborg - CL spørger Anette J. Ro udvalg - Ændrede ro tider i august og 

september. August kl. 18 og september kl. 17. Rosæson 2019 - Standerhejsning - 30. marts 2019 

Standerstrygning - 26. oktober 2019. Svømning - Ikke nødvendig med svømmevagter i svømmehallen. 

Svømmetider kommer til at stå på hjemmesider. Dameomklædning - Lys på toilettet er for følsom i 

omklædningsrum - Anette J er på sagen. 
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 NR 4. Kajakreglement/kajakkursus (KB)                                                                                                                          
 

Sagsfremstilling:  
Vi kigger på kajakreglement, og drøfter kajakkurser. Kim har ordet 
 
 
Bestyrelsens beslutning: 

Roklubben er medlem af DGI, men ikke Dansk kano og Kajakforbund. Kim vil gerne have instruktørbevis i EPP, 

så han kan uddanne kajakroere til EPP2. EPP er kun muligt under DKKF. Kim undersøger priserne for 

medlemskab i DKKF til næste møde. 

 

 

NR 5. Årshjul i bestyrelsen (BS)                                                                                                                                                     
 

Sagsfremstilling:  
Vi skal have et årshjul for bestyrelsesmøder. Hvor mange faste møder har vi om året, og hvad har vi 
fast på dagsordenen på de enkelte møder. 
 
Bestyrelsens beslutning: 

Året blev drøftet, og et årshjul for bestyrelsens faste punkter er lavet. Det er ikke med i referatet, 
men kommer separat i mail rundt til bestyrelsen. Godkender man referatet, er årshjulet godkendt. 
Årligt klubmøde med udvalg 
 
 
 
 NR 6.  Næste møde                                                                                                                               
 
Næste møde bliver: 

14. november kl. 17.00 

Susan kigger på regnskab, da vi skal lave budget for kommende år.  

Vi laver en 5 års plan 
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Underskrevet af 
 
_______________________________ 

Formand Brian Sørensen 
 

_______________________________ 

Næstformand/roleder Anette Jørgensen 
 

_______________________________ 

Kasser/fundraiser Susan B. Jensen 
 

_______________________________ 

Sekretær Susanne Henriksen 
 

_______________________________ 

Kajakansvarlig Kim Borchers 
 

_______________________________ 

Suppleant 1 Inge Bredahl 
 

_______________________________ 

Suppleant 2 Claus Lerche 

 


