
Referat bestyrelsesmøde 23. januar 

   

 

Referat til Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 23. januar kl. 17.00 i Nyborg Roklub 

 
Til Stede: 
Anette Jørgensen AJ 
Brian Sørensen BS 
Claus Lerche CL 
Kim Borchers KB 
Susan Jensen SJ 
Afbud: 
Inge Bredahl IB 
Susanne Henriksen SH 
 
 

Indhold:                                                                                                      Ansvarlig/fremlægger 
 
Nr. 1 - Gennemgang af referat                                                                                                                                   SH 
Nr. 2 - Årsregnskabet gennemgås                                                                                                                            SJ 
Nr. 3 - Endeligt budget vedtages                                                                                                                             Alle   
Nr. 4 – Generalforsamlingen kort                                                                                                                            Alle                                                                                                
Nr. 4 - Nyt fra Udvalg (Opdaterer to do listen)                                                                                                  Alle 
Nr. 5 – Næste møde              
 
Bilag: 
 
 
 
 
 
NR 1.  Gennemgang af referat (SH) 
 

Sagsfremstilling:  
Vi gennemgår referatet fra 11 december.  
 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi gennemgår referatet  
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 NR 2. Årsregnskabet (SJ) 
 

Sagsfremstilling:  
Susan gennemgår årsregnskabet for 2018. Hvad skal vi være opmærksom på? El – Vand – Varme? 
 
Bestyrelsens beslutning 

Susan gennemgik årsregnskabet for 2018. Hvad skal vi være opmærksom på? El – Vand – Varme? 

Susan gennemgik ”Faktisk 18” Regnskab. 

Claus undersøger hvordan man betaler vha. af foreningsbidrag. 
 

 

NR 3. Endeligt budget vedtages (SJ) 
 

Sagsfremstilling:  
Vi vedtager endeligt budget. 
  
Bestyrelsens beslutning: 

BS og SJ har lavet en Excel ”regnemaskine” over vores regnskab/budget.  

SJ/BS - forslag blev godkendt af bestyrelsen. 

 

 
 NR 4. Generalforsamlingen kort (Alle)       
 

Sagsfremstilling: 
Vi gennemgår dagsorden for 2019. Hvem er på valg? 

 
Bestyrelsens beslutning: 

På valg: 2019 

Formand, sekretær + 2 revisorer + 2 suppleanter. 
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 NR 5. Nyt fra udvalg (Alle)       
 

Sagsfremstilling:  
Vi hører nyt fra udvalg, samt bordet rundt i bestyrelsen. Opdaterer ”To Do Liste”  
Nyt fra bl.a. Møde med kommunen om højvandssikring. Danalock elektroniske låse er blevet 
nemmere.  

 
Bestyrelsens beslutning: 

Trivselsudvalget:  

Sportsroning i første weekend af februar. Lokalet skal kunne mørklægges.  

Kurset er et pilotprojekt.  

 

Materialeudvalget: 

Vi arbejder med bådene i øjeblikket. Der kommer 2 værktøjskasser til kaproningen.  

 

Kajakudvalget/forsikring: 

Forsikringer - hvis vi skal forsikres 6 mio. kr. ved First vil det koste 52.000 kr. inkl. ansvarsforsikring 

på bådene. Det er det First forsikring vil have.  

Kim arbejder videre med forsikringer og tilbud fra TRYG. 

Vi har i øjeblikket forsikringer for 27.000 kr. 

 

Kaproning 

De tager til DM/EM på lørdag - 6-8 stk. 

 

Sponsormøde 

Udvalget har holdt møde, og hvem søger til hvad er blevet prioriteret. 

 

Møde med kommunen om højvandssikring. 

BS var til møde med kommunen. De lyttede til os. Vi vil gerne vente på en løsning som kommunen 

vil lave for hele havnen.  

 

Nye broer/slisker 

CL sender tilbud på nye broer / slisker til kommunen. Hvis kommunen går i gang med det nye 

havnebassin, vil de nedlægge vores eksisterende bro og så skal vi have en anden i stedet for. 

 

Danalock elektroniske låse er blevet nemmere. 

                      Gratis app eller tilbud om køb af nøgle til 350 kr. (det er hvad nøglen koster at købe for klubben.) 
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 NR 6.  Næste møde                                                                                                                               
 
Næste møde bliver: 

Vi er startet på årshjulet. Men datoer for bestyrelsesmøder fastsættes i april. Derfor er dette punkt 

stadig på listen til april. Næste møde bliver onsdag 27. februar kl. 17.00 

 
 

 

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 

 


