
Bestyrelsesmøde 25. April 

   

 

Referat fra Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 25. april kl. 17.00 

Vi bytter lidt om på rækkefølgen, for at have tid til forberedelse af klubmødet 

 

Til Stede: 

Anette Jørgensen AJ 
Brian Sørensen BS 
Claus Lerche CL referent 
Inge Bredahl IB 
Kim Borchers KB 
Susan Jensen SJ 
Susanne Henriksen SH afbud 

 
 

Indhold:                                                                                                      Ansvarlig/fremlægger 

 

Nr. 1 – Gennemgang af referat                                                                                                                                   SH 
Nr. 2 – Økonomi                                                                                                                                                                SJ 
Nr. 3 – Eventuelt                                                                                                                                                                Alle 
Nr. 4 – Gennemgang og opdatering af ”to do liste”                                                                                           BS 
Nr. 5 – Næste møde                                                                                                                                                         BS 
Nr. 6 – Forberedelse til klubmøde                                                                                                                              BS                                                                                               
Nr. 7 – Strategi (Vision – Mission)                                                                                                                              BS 
 
Bilag: 
 

• “TO DO LISTE Roklubben.xlsx” 

• ”Mission vision nyborg roklub.pdf”  

• ”Hierarki NR.pdf” 
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NR 1.  Gennemgang af referat 
 

Sagsfremstilling:  

Vi gennemgår referatet fra 28 februar. Susanne har printet version med vi underskriver. 
Susanne gennemgår referat. 
 
Indstilling: 

Vi gennemgår referatet og underskriver 
 

Bestyrelsens beslutning: Referatet blev gennemgået og underskrevet 

 

 
 NR 2. Økonomi  
 

Sagsfremstilling:  

Susan gennemgår økonomien.  
 
Indstilling: 

Bestyrelsen tager stilling til økonomien.  
 
Bestyrelsens beslutning: Økonomi ok. 2 forsidesponsorater er aftalt. Claus M, og Pigernes Magasin. 
Kystpuljen kan vi ikke søge penge hos. Spar Nord har givet afslag. 2 udmeldelser. 

 

 NR 3. Eventuelt 
 

Bordet rundt 

- Regning på Poseidon - næsten 15.000 kr. - det har vi budgetteret med.  

- Der kommer et par stykker fra Roskolen til formiddagsroningen.  

- Aftale med Odense Roklub om roning, den 6. juni - der er fri tilmelding. Tilmelding via opslag 

- Svømmehallen - der er fyldt op på de to hold som Kim og Jonas udbyder i kajak.  

- Roskolen gik godt - der har været 13 kommende medlemmer på roskole. 

- Leje af klublokale i hverdagen fra ca. 18.00 til 22.00 vil for fremtiden koste 400 kr. uden rengøring 

(mandag til torsdag). 

- Overnatning er sat op til 40 kr. pr. overnatning. 

- Der er bestilt en ny 2 åres inrigger, der kommer i juli måned. Inge svarer Velux-fonden.  

- Formanden har i sidste nyhedsbrev efterspurgt et navn til båden. Send forslag til ham. 
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 NR 4. Gennemgang og opdatering af ”to do liste” 
 

Vi gennemgår ”to do listen” og opdaterer den.  

 

Vi gennemgik listen og opdaterede den 
 

 

NR 5. Næste møde                                                                                                                                                          
 

Næste møde afholdes: 20 juni kl. 17.00 Vigtigt punkt på næste møde: Ny datalovgivning (Susan) 

 
 
 NR 6. Forberedelse til klubmøde                                                                                                                               
 

Sagsfremstilling:  

I forhold til original plan, har vi sat klubudviklingsaftale på pause. Det er sket pga. problemer med 
datoer og DFfR. Vi prøver at klubudvikle selv, med lidt hjælp fra forbundet. 
  
Hvordan griber vi mødet an? Vi har drøftet udvalg i klubben i bestyrelsen. PT har vi foreslået 14 
udvalg. Er det for lidt eller for meget? Hvem fremlægger på mødet, og hvordan forbereder vi os? 
Forslag til hiraki er det ok? Vil nogen have andre udvalg under sig?  
 
Indstilling: 

Vi får lavet en plan for mødet 

 
Bestyrelsens beslutning: Udvalgsmødet blev forberedt. Claus fremlægger 

 
 
 NR 7.  Strategi (Vision – Mission)                                                                                                                               
 
Sagsfremstilling:  

Vi drøfter klubbens vision og mission, samt værdigrundlag. Der er vedhæftet et oplæg vi kan 
diskutere ud fra. Når vi har fastlagt vision og mission samt værdigrundlag kan vi lave en strategi, 
samt en handlingsplan og målepunkter, men det kommer senere på året.  Det er ikke sikkert vi bliver 
færdige på mødet, men så er processen i gang. Lad os få startet godt op.  
 
Indstilling:  

 
Bestyrelsens beslutning: Vi er nu i gang med strategi. Årshjul for bestyrelsen, vision og mission samt 
strategi og målsætninger er på kommende bestyrelsesmøder. 
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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 

 


