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Referat til Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 27. februar 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 - Årsregnskabet/budget gennemgås kort                                                                                      SJ 
Nr. 2 - Generalforsamlingen kort (gennemgang, er der forslag?)                                                          BS    
Nr. 3 - Ombygning af førstesalen (forslag, opmåling, pris)                                                                    BS                                                                                          
Nr. 4 - 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. 5 - Datoer for bestyrelsesmøder 1 år frem                                                                                                Alle 
              (marts, april, maj, juni, august, september, oktober, november, januar, februar)            
 
Bilag: Ingen 
 
 
NR 1.  Årsregnskabet/budget kort (SH) 
 

Sagsfremstilling:  
Susan gennemgår kort årsregnskab og budget 
 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi lytter 
 
Susan gennemgik årsregnskab for 2018 og budget 2019.  
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 NR 2. Generalforsamlingen kort (BS)       
 

Sagsfremstilling:  
Generalforsamlingen kort – er der nogen forslag 
 
Bestyrelsens beslutning 
 
Ingen indkomne forslag. 
 

NR 3. Ombygning af førstesalen (forslag, opmåling, pris) (BS)                                                                       
 

Sagsfremstilling:  
Vi tager en snak om førstesalen, skal vi lave både væg, skydelåger nu vi er i gang? 
 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi drøfter sagen 

Skabe (så vidt muligt til loftet) i stedet for skydelåger. Pokalskab. Dør blændes, priser på materialer. Claus 
undersøger til næste møde. 
 
Der nedsættes et arbejdsudvalg til ombygning. Claus står for udvalget. August og september sættes af til 
ombygning.  
 
 
 NR 4. Nyt fra Udvalg (Alle)       
 

Sagsfremstilling: 
Er der spændende nyt fra udvalg? 

 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi lytter 

Anette:  
Har kalender med, så vi kan se, hvornår vi skal bygge om. 
Svendborg Roklub har 125 år jubilæum den 31/3-19, vil gerne have 3 der kommer. Claus og Helle tager med og 
sørger for gave til 500 kr.  
Nyt køleskab er tiltrængt, Anette undersøger pris. 
Nye havestole – Anette undersøger pris. 
Roskole – begrænses nok til 1 dag og så gives der teori om aftenen efter roture. 
 
Susan:  
MobilePay Box, kan bruges til f.eks. roskole, så pengene ikke går ind imellem alle andre betalinger.  
Fundracerudvalg har haft møde og uddelegeret opgaver. 
 
Brian:  
Frivilligcentret er behjælpeligt med at lave foldere m.m. f.eks. til Danehof regatta i 2020. Håber på, at vi kan få 
sponsorater til dækning af udgifter til f.eks. medaljer. 
Forslag til Tour de France-udvalg.  F.eks. udlejning af klubben. Brian skriver til Nyborg Kommune, Lars 
Andersen, at vi er klar med frivillige og udlejning.  
 
Claus:  
Er godt i gang med at bruge af materialepuljen.  
Ronetværk Fyn, skal have møde 3. marts 2019, Claus træder af som formand, Helle træder ind til netværket. 
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Claus arbejder på tur i sommerferien. Tysklandsturen er aflyst, men der kommer en anden tur.  
Der kommer turer til Lundeborg, Nordenhuse, Kerteminde. 
 
Inge: Har ingen møde haft. Der har været gang i Rynkebyen og det vil være fint med en flyer. Susan finder 
tidligere folder og kigger på den og rundsender den til bestyrelsen. Inge deler gerne flyers ud.  
Der snakkes løbende om problemer og turer. 
 
Susanne:  Intet 
 
Kim: Intet 
 
 
 NR 5. Datoer for bestyrelsesmøder 1 år frem (Alle)                                                                                                 
 

Sagsfremstilling: 
Vi er nu gået i gang med årshjulet, derfor datoer 1 år frem  

 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi fastlægger følgende datoer: 
 
Brian rundsender datoer til bestyrelsen. Sidste onsdag i planlagte måneder.  

 

 

 

 


