
 
   

  

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 03. august 2022 kl. 17.00 

 

Til Stede: 

Brian Sørensen BS Indendørstræning – Instruktørudvalg 

Birgitte Riis BR 65+ udvalg 

Claus Lerche CL Materiale- og husudvalg - tur/motionsudvalg 

Finn Poulsen FP Kajakudvalg 

Lene Kolster LK trivselsudvalg - ronetværkfyn 

Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg 

Susan Jensen SJ Foundraiserudvalg                                                            

 

 

Vedhæftet: Workshop.pdf – nye på vandet 22.pdf – Flere medlemmer på vandet i Nyborg Roklub 22.pdf 

 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Pkt. Tekst Hvem 
1 Workshop opfølgning (Charlotte kigger forbi) BS/CH 
2 Økonomi kort SJ 
3 Ro sæson hvordan er den gået?  BS 
4 Vegvisir row and paddle - status BS 
5. Bordet rundt ALLE 
6. Næste bestyrelsesmøde forslag 5. oktober ALLE 
   
   
   

 

 

Punkt 1.  Workshop opfølgning (Charlotte kigger forbi) 

 

Sagsfremstilling:  

Det er 1 år siden vi har afholdt workshoppen, og vi tjekker op på den, og justerer og tilpasser 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Gennemgang af plan. 

 

Klubliv:  

Åbent punkt 

Brian har lavet nyt nyhedsbrev – skal gerne komme ud til alle. 

Susan indkøber alu. ramme til motionsrummet, så der kan sættes kvartals-/halvårskalender op, så 

medlemmerne kan se, hvad der er af aktiviteter. 

 

+60 afdelingen: 

Mål for 2022 er opfyldt. 

Ældresagen starter i september 4 gange træning. 

 

Træning på vandet inkl. kajak: 

Lars har været på instruktørkursus, Helle og Lene K vil gerne afsted. 

Vi har ikke fået frivillige til kajak.  

 



 
   

Træning indendørs: 

Vi har ikke nået målet med flere instruktører. 

Der er kommet 2 frivillige til eRoning. 

Puls og styrke bortfalder i den kommende sæson til fordel for cirkeltræning. Hvis der er stor interesse for Puls og 

styrke, så kan det foregå via eRoning eller Finn P kan evt. overtales til at køre et hold.  

 

Stand Up Paddle: 
Vi er ikke kommet i gang med SUP 
Claus undersøger priser på 3 board’s som medlemmer kan bruge i denne/næste sæson som måske øger 
interessen til at det bliver en afdeling i klubben med instruktører. Indkøb i denne sæson afhænger af om et 
sponsorat kommer i hus til ski/bike. Ellers rykkes det til 2023 
Så må vi se, om der er interesse for at få uddannet en eller 2 instruktører.   

 

Punkt 2.  Økonomi kort 

 

Sagsfremstilling: 

Susan kommer med en status på økonomien 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan gennemgik, hvilke penge der var gået ind. 

Der er i øjeblikket 240.000 kr. på driftskontoen. 

 

Brian har søgt penge til skiergomenter og spinningscykel. Hvis klubben ikke får noget tilskud til dem, så købes 

de alligevel. 

 

Punkt 3. Ro sæson hvordan er den gået? 

 

Sagsfremstilling: 

Dette års ro sæson – hvordan synes vi den er gået indtil nu? 

 

Bestyrelsens beslutning 

4 nye roer er frigivet.  

 

 

Punkt 4. Vegvisir row and Paddle - status 

 

Sagsfremstilling: 

Kort status på Vegvisir 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vegvisir bliver ikke til noget i år. Der har ikke været nok tilmeldte. 

 

 

Punkt 5. Bordet rundt 

 

Sagsfremstilling:  

Vi er med på en lytter 



 
   

 

Bestyrelsens beslutning: 

Finn: Intet 

 

Susanne:  

Undersøger, om Lene S har hørt fra svømmehallen vedr. den kommende sæson. 

Susanne ønsker at stoppe ved næste valg.  

 

Birgitte: Intet 

 

Susan: Intet 

 

Claus: 

Ronetværk Fyn: Kommende turer: Nyborg og Faaborg 

Der er intet fra Materialeudvalget 

Husudvalget: Lars arbejder  

 

Lene:  

Trivselsudvalget: Intet 

Der er lige så mange nye medlemmer som indmeldes, som der er gamle medlemmer der melder sig ud. 

 

Brian: 

Ventilation ikke vedligeholdt. Han har fundet en, der vil komme og ordne det. 

Indkøber PC til bådhallen.  

 

 

Næste møde ??? 

 

 

 

Referat: Susanne Henriksen 

   

 

 


