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1. Hovedgeneralforsamling 18. marts 2017 

 
Beslutningstema HGF Hovedgeneralforsamling 2017 DFfR. 

 

Sagsfremstilling (Claus) Claus Lerche fremlægger punkterne som er 

vigtige for Nyborg Roklub, og som Claus får 

mandat til at stemme om fra bestyrelsen 

 

Indstilling Bestyrelsen drøfter punkterne, og Claus tager 

mandat med og stemmer for Nyborg Roklub. Vi 

har 2 stemmer til HGF 

 

Bestyrelsens beslutning Claus gennemgik punkterne for 

hovedgeneralforsamling 2017 DFfR og fik  

mandat til at stemme for bestyrelsen. 

Vi har 3 stemmer. 

Blandt punkterne var: 

Kontingentstigning på 3 kr., så prisen nu er 8 kr. 

pr medlem. 

Brug af veste 

Ronetværk - hvis klubber ønsker at flytte ro net-

værk, så ansøgning til DFfR. 

Ro sikkerhed ved kaproning. 

Ergometerreglement 

 

 

2. Bestyrelsens sammensætning 

 
Beslutningstema Bestyrelsen sammensætning  

 

Sagsfremstilling (Brian) Vi skal have fordelt posterne, de er næsten klar 

på forhånd. 

Formand (er valgt) 
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Kasser (er valgt) 

Næstformand (var ikke på valg fortsætter) 

Sekretær (konstitueres) 

Roleder (konstitueres) 

 

Indstilling Sekretær og roleder skal konstitueres, resten er 

givet på forhånd 

Bestyrelsens beslutning Susanne - sekretær 

Anette - roleder 

 

 

 

3. Online kalender til klublokalet 

 
Beslutningstema Oprettelse af online lokalekalender 

 

Sagsfremstilling (Susan) For at alle i bestyrelsen, især Susanne H som gør 

rent efter udlejninger, kan se hvornår lokalet 

skal rengøres. Andre i bestyrelsen kan også se 

om der er plads uden først at kontakte Anette J. 

Når man så har tjekket kalender, kan Anette J 

kontaktes og tiden kan bookes. Det er kun til 

intern brug. 

Alle tager pc med og Susan fortæller om 

hvordan, og opretter alle. 

 

Indstilling Der oprettes en kalender og alle i bestyrelsen 

der ønsker at se kalenderen bliver oprettet.  

Bestyrelsens beslutning Kaledersiden.dk 

Anette - tager sig af lokaleudlån  

Man må ikke skrive noget på kalenderen uden 

at Anette er orienteret. 

Susan, Anette og Susanne opretter kalender og 

laver brugsanvisning til næste gang.  

 

 

 

4. Standerhejsning 25 marts 
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Beslutningstema  Standerhejsning 2017 

 

Sagsfremstilling (Brian) Vi afholder standerhejsning 25 marts. Er alt på 

plads? Her tænkes Trivselsudvalg, ny båd 

afhentet, emblemer m.m. 

 

Indstilling Der aftales endelig plan for hvem gør hvad hvis 

noget mangler  

Bestyrelsens beslutning Brian undersøger om sponsorrater  

Anette undersøger om trivselsudvalget vil stå 

for kaffe m.m. om eftermiddagen og 

borddækning til aftensmad. Er efterfølgende 

bekræftet. 

Nordea fonden vil komme og døbe den nye båd. 

Susan kontakter dem igen. 

Husk at flag og stander op - Susan er sat på 

opgaven. Brian undersøger flagregler. 

 

 

 

 

5. Orientering om mødet ang. ombygningen  

 
Orientering Ombygning af motions- og baderum 

 

Sagsfremstilling (Brian og Susan) Der blev afholdt møde med Nyborg Kommune 

omkring vores store ombygning. Susan og Brian 

vil orienterer fra mødet hvor også Peter Jordhøj 

deltog som vores konsulent 

 

Indstilling Der orienteres så ingen i bestyrelsen er i tvivl 

om noget fra mødet. 

  

Bestyrelsens beslutning Orientering om ombygning. Susan undersøger, 

om der tages noget af værkstedet.  

Der forventes start på ombygning omkring maj 

og de er færdige i løbet af september. 
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Inden 1. april forventes nye tegninger. 

 

 

 

 

6. Bordet rundt 

 
Beslutningstema  Vi hører alle i bestyrelsen om de har småting der 

skal drøftes 

 

Sagsfremstilling (Brian) Vi kører bordet rundt og tager en snak 

 

Brian 

Susan 

Anette 

Kim 

Susanne 

Claus 

Inge 

 

Indstilling Der høres hvert medlem inkl. suppleanter om 

noget skal informeres til bestyrelsen  

Bestyrelsens beslutning Susan - intet 

 

Claus - Sender kalender ud fra ro netværket 

Claus afholder korttursstyrmandskursus den 

27/4 og 4/5 i Nyborg fra kl. 18.30 - 21.30 

 

Kim - booket svømmehallen 2 lørdage 8/4 og 

20/5 til kajakøvelser. Man har mulighed for at 

tage svømmeprøve disse dage. 

Susanne -  rengøring onsdag mellem 17 - 18.30 

 

Inge - uddelegerer ro vagter  

 

Anette sørger gave til æresmedlem 

Anette booket både i Tolo i uge 36 i 2018 - 

depositum betales til maj. Klubben lægger ud. 
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Brian - der er indtil nu tilmeldt 8 til roskolen. 

Brian prøver at sende reklame for roskolen til 

kommunen, men henblik på at få det på 

søjlerne. 

 

 

Næste møde onsdag den 5. april 2017 kl. 16.30. 

 
Foreløbige punker: 

Reglementsændringer 

Roskole 

Ombygning 

 


