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Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 28. februar 2018 kl. 17.00 

Annette sørger for smørrebrød 

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                                                                                                                                    

Nr. 2 – Økonomi                                                                        SJ 

Nr. 3 – Dagsorden generalforsamling 2018                                                               BS 

Nr. 4 – Ørbike 10. november 2018 opdatering                                                         BS                                            

Nr. 5 – Rospinning sommerhalvåret                                                                           BS                                               

Nr. 6 – Roskolen 21. april 2018 og standerhejsning 24. marts opdatering               AJ                                

Nr. 7 – Strategi                                                                                                            BS                                                        

Nr. 8 – Eventuelt                                                                                                                                                              

Nr. 9 – Gennemgang og opdatering af ”to do liste” (fast punkt nu)                       BS 

Nr. 10 – Næste møde                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Bilag: 

 

• “TO DO LISTE Roklubben.xlsx” 

• ”Dagsorden generalforsamling.docx”  
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NR 1.  Gennemgang af referat 
 

Sagsfremstilling:  

Vi gennemgår referatet fra 24 januar 2018. Susanne har printet version med vi underskriver. 

Susanne gennemgår referat. 

 

Indstilling: 

Referat godkendt og underskrevet 

  

 

 

 NR 2. Økonomi  
 

Sagsfremstilling:  

Susan gennemgår økonomien hvis hun ser sig nødsaget til det.  

 

Indstilling: 

Bestyrelsen tager stilling til økonomien.  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Hele bestyrelsen skal skrive under på regnskab 2017 inden det sendes til kommunen. 

 

 NR 3. Dagsorden generalforsamling 2018  
 

Sagsfremstilling:  

Vi gennemgår dagsordenen til generalforsamlingen. Begge revisorer ønsker ikke genvalg. Lena 

Jørgensen og Finn Povlsen vil gerne stille op. Revisorsuppleant ønsker heller ikke genvalg. Susanne 

Christensen vil gerne stille op, hvis ingen andre ønsker det. Susanne C. har sagt ja til at være dirigent. 

  

Indstilling: 

Bestyrelsen godkender dagsorden, og dem der har meldt sig til at stille op  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Der er kommet forslag til dagsordenen fra Peter Jordhøj, om at indkomne forslag skal offentliggøres 

inden generalforsamlingen på tavlen og på hjemmesiden.  Bestyrelsens beslutning er, at indkomne 

forslag offentliggøres senest en uge før via opslagstavlen og nyhedsbrev/mail. 

 

Forslag fra bestyrelsen: Ønsker medlemmernes godkendelse til at roklubben låner max 200.000 kr. til 

ombygningen.   
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 NR 4. Ørbike 10. november 2018 opdatering 
 

Sagsfremstilling:  

Allan Seelk og formand Brian Sørensen var til et idemøde med styregruppen til Ørbike. De 2 

foreninger ønsker et samarbejde, og et ideoplæg er sendt til Ørbike. Nyborg Roklub ønsker at tilbyde 

rospinning til dette års event. 

 

Indstilling:  

Bestyrelsen godkender ideoplæg 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Brian orienterede om vores deltagelse. 

 

 

NR 5. Rospinning sommerhalvåret                                                                                                                         
 

Sagsfremstilling:  

Der er flere der har ønsket rospinning i sommerhalvåret. Et spørgeskema er udsendt. 48 har svaret på 

spørgeskemaet. 36 medlemmer ønsker rospinning i sommerhalvåret. Charlotte og Brian har en idé om 

at tilbyde rospinning hver mandag, og Puls og styrke hver fredag. Der vil være ferie i juni og juli.  

 

Indstilling: 

Vi gennemgår spørgeskema, og godkender ideen.  

 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Brian og Charlotte har endnu ikke tage beslutning, om de vil undervise. De vender tilbage. 

 

 

 NR 6. Roskolen 21. april 2018  og standerhejsning 24. marts opdatering                                              
 

Sagsfremstilling:  

Roskole. Er der noget vi skal drøfte/aftale/huske. 

Standerhejsning. Er der noget vi skal drøfte/aftale/huske. 

 

Indstilling: 

Vi gennemgår sagerne 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Lene S, Anette J og Susanne H er i gang med at planlægge roskole. Der er indtil videre 12-13 personer, 

der ønsker at tiltage.  
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Standerhejsning: Anette og Susanne sørger for, at finde nogen der vil sørge for kaffe og brød.  

 

 

 NR 7.  Strategi     

 

Sagsfremstilling:  

Vi afholder opstartsmøde 7. marts kl. 17.00 – 20.30. Efter aftale med Anna Karina, slår vi det planlagte 

møde d. 21. marts sammen med 7. marts. Måske går vi lidt over tid, men sparer et møde. Efter 7. marts 

mødet kan vi sige ”go” or ”no go” til at fortsætte. Hvis vi fortsætter, er der et forslag til et fælles møde 

enten d. 14. april eller 22. april. Kan vi det?  

 

Indstilling:  

Vi drøfter datoer. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Der bliver kun et møde den 7. marts og så hvis vi vil fortsætte bliver det måske den 14. april sammen 

med andre klubber.  

 

 NR 8.  Eventuelt 

 

Bordet rundt 

 

Susan har købt 2 motionscykler til roklubben for 2.000 kr. Brian henter dem.  

 

Kim har booket svømmehallen til kajakkerne. Der holdes evt. kajakskole, hvis der er nok interesse.  

 

Killingedøb og sommerfest afholdes den 18/8. Anette har bestilt band. 

 

Ørbæk Marked har brug for hjælpere fra 13. til 15 juli 2018. Vi ønsker mere info. Brian kontakter 

Ørbæk Marked. 

 

Gang i gaden – springer over i år 

 

Der ønskes ølskab i bådehallen. Bestyrelsen kommer med et oplæg til forsøgsordning.  
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 NR 9.  Opdatering af ”To do liste”                                                 

 

 

Vi gennemgår ”to do listen” og opdaterer den.  

 

 

 NR 10.  Næste møde?                                                 

 

 

Næste møde afholdes: 

Næste møde 25. april 2018, kl. 17.00 
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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 

 


