
Nyborg Roklub Generalforsamling 28/2-2018 

Referat 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

- Dirigent: Bestyrelsen foreslår Susanne Christensen - valgt 

- Referent: bestyrelsen foreslår Claus Lerche - valgt 

- Stemmetællere bliver udnævnt senere hvis der bliver behov for det. 

 

2. Formanden aflægger beretning 

Se formandens beretning. 

Reglerne for sejlads på Holckenhavn Fjord - kun for scullerroning.  

Der er ikke regler for andre bådtyper. 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

- Aktiver: net opsparing er bare en konto i banken - drift og opsparing 

- Flot med et underskud på kun 22.000 kr. Det har kostet ca. 70.000 kr. for el i stueetagen. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Kasseren fremlægger et budget for næste år 

Varme - nye system - sat til samme beløb som sidste år - vi har sat det til samme beløb som i år for 

ikke at få en overraskelse.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag 

Lån af penge Bestyrelsen vil gerne have tilladelse til at optage et lån i roklubbens navn på 

max 200.000 kr. Hvis situationen opstår skal der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. Godkendt. 

  

 

Peter Jordhøj Forslået at indkomne forslag bliver offentliggjort på opslagstavlen og 

mail/nyhedsbrev inden generalforsamlingen (1 uge før generalforsamlingen) 

 Forslaget godkendt 

 

6. Valg af kasserer 

På valg 

- Susan B. Jensen (ønsker genvalg) Genvalgt 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: 

- Næstformand/ro chef: Anette Jørgensen (ønsker genvalg) Genvalgt 

- Kajakansvarlig          Kim Borchers (ønsker genvalg) Genvalgt 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

På valg: 

- Inge Bredahl (ønsker genvalg) Genvalgt 

- Claus Lerche (ønsker genvalg) Genvalgt 
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9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

På valg: 

- Jørgen Madsen  (1.) (ønsker ikke genvalg) Valgt Lena Jørgensen 

- Kirsten Albahn (2.) (ønsker ikke genvalg) Valgt Finn Povlsen 

- Leif Thomsen (suppleant) (ønsker ikke genvalg) Valgt Susanne Christensen 

 

10. Eventuelt 

- Leje af lokaler - hvorfor prisen? Prisen er 1300 kr. inkl. rengøring. 

 

- Klubudvikling - onsdag 20. marts skal vi holde møde med DFfR - roklubbens visioner.  

Det koster 1600 kr. at lave en udviklingsaftale med DFfR omkring fremtidens klub. 

 

- Bl.a. skal der laves en ny udvalgsstruktur. Til en start skal vi have lavet et trivselsudvalg 

bestående af 10-15 medlemmer. Der hænger en seddel på opslagstavlen på 1. salen som man 

kan skrive sig på.  

 

- Nye bådtyper i bådehallen. Bestyrelsen vil gerne have et hejsestativ til 3 inriggere, så vi kan få 

flere både i bådhallen. 

 

- Højtvandssikring af roklubben - der støbes en betonkant nede i jorden + søjler og 

aluminiumsskinner - ca. 500.000 kr. Vi har sendt sagen videre til havnefogeden. 

 

- Mobilepay er blevet ændret til 33898. 

 

- Vi har købt 2 motionscykler i Otterup - 1000 kr./styk. 

 

- Toiletterne i omklædningsrummene skal vi alle holde bedre. 

 

- Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder kommer op igen.  

 

- Medlemsmøder - er det noget der kommer igen? Ja det kommer igen, efter vores møder med 

DFfR om visioner. Det skal være et møde, hvor bestyrelsen fremlægger visioner og evt. 

kommende udvalgsgrupper. 

 

- Svømning mandag fra 15-16 og onsdag fra 20-21 i perioden 1/10 - 1/4, på bane 1,2,3. 

 

- Lørdag 18. august 2018 - killingedåb + jubilæumsfest. 

 

 

Referent 

Claus Lerche 


