
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 09. januar 2022 kl. 17.30  

 

Til Stede: 

Brian Sørensen BS Hus- ergometer- killingedåb – Instruktørudvalg 

Birgitte Riis 65+ udvalg 

Claus Lerche CL Materiale- ronetværkfyn- trivsel – tur/motionsudvalg 

Kim Borchers KB Kajakudvalg 

Lene Kolster LK  

Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg 

Susan Jensen SJ Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

 

Vedhæftet: 

Opgaver og bemanding.xlsx 

 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Pkt. Tekst Hvem 
1 Generalforsamlingen 2022 (forslag m.m.) BS 
2 Arbejdsdag (hvad er status) CL 
3 Tour De Storebælt – skal vi hjælpe LK 
4 Vegvisir row and paddle - status BS 
5 Standerhejsning 2. april  BS 
6 Båd dåb – hvad skal vores nye både hedde? BS 
7. Den nye ro aften - status BS 
8. Kayakomat – skal vi tilbyde det?  KB 
9. Bordet rundt samt opfølgning på opgaver  Alle 
 Næste bestyrelsesmøde forslag onsdag d. 20. april Alle 
   

 

 

Punkt 1.  Generalforsamlingen 2022 (forslag m.m. 

 

Sagsfremstilling:  

Vi drøfter indkomne forslag m.m. på generalforsamlingen, samt gennemgår den kort. Lene vejborg vil gerne 

være ordstyrer igen.  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Brian gennemgik dagsordenen. Der er ikke kommet yderligere punkter udefra.  

 

 

Punkt 2.  Arbejdsdag (hvad er status) 

 

Sagsfremstilling: 

Hvor langt er vi med indkøb og planlægning. Claus har ordet 

 

 

 

 



 
   

Bestyrelsens beslutning: 

Der er tilmeldt 17 til arbejdsdagen, så vi skulle kunne nå alt det der er planlagt. 

 

 

Punkt 3. Tour De Storebælt – skal vi hjælpe 

 

Sagsfremstilling: 

Arrangørerne af Tour De Storebælt har brug for 215 deltagere. Vil vi hjælpe? Prisen er 800 kr. pr. vagt. Der er 

vedhæftet arbejdsopgaver 

 

Bestyrelsens beslutning 

Lene har været med til møde og bestyrelsen har besluttet at sætte sig på opgaven med at uddele T-shirts den 

11. juni 2022. Der skal bruges 30 personer, Brian sætter det på Nyhedsbrevet.  

 

 

Punkt 4. Vegvisir row and Paddle - status 

 

Sagsfremstilling:  

Hvad er status på Vegvisir 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Brian orienterede om arrangementet, hvis det bliver til noget, så er det fra 1.-3. september 2022. 

 

 

Punkt 5. Standerhejsning 2. april 

 

Sagsfremstilling:  

Vi skal have styr på standerhejsningen – er der det? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Standerhejsning bliver gul. Den starter allerede kl. 9.00 med morgenbrød og tale fra formanden kl. 10.  

Vi håber på, at TV2 Fyn og Fyens Stiftende kommer forbi.  

 

Punkt 6. Båd dåb – hvad skal vores nye både hedde? 

 

Sagsfremstilling:  

Vi har 4 både der skal døbes:  

1 kajak forslag ”….” (den før blev døbt Malik) 

1 stk. 1x coastal”………”  

1 stk. 2x coastal ”…………” ”………” 

1 stk. 2x sculler ”………” “….” ”……….” 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Navne blev diskuteret. 

 

 

 

 



 
   

Punkt 7. Den nye ro aften - status 

 

Sagsfremstilling:  

Status på arbejdet med at ændre ro aftener 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Status er som tidligere beslutte og der vil blive udbudt pladser til nye roere. 

 

 

Punkt 8. Kayakomat – skal vi tilbyde det? 

 

Sagsfremstilling:  

Kim og Brian har været til møde omkring opstilling af en KAYAKOMAT. Vi drøfter sagen 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Det blev besluttet ikke at opstille en Kayakomat, da vi ikke har kapacitet til at passe den.  

 

Punkt 9. Bordet rundt 

 

Sagsfremstilling:  

Vi hører alle om der er nyt fra udvalg 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan: Intet 

 

Lene:  

Har allerede fået besked på, at Nyborg Roklub har fået opgaven med at uddele t-shirts til Tour De Storebælt. 

Er i gang med at gennemgå listen over ro rettigheder. 

 

Susanne: 

Svømmeprøverne er ved at være overstået, der er kun onsdag den 16. marts tilbage at tage prøve på. 

Rengøringskontrakt er underskrevet, nu da Susanne overtager opgaven fra Ida.  

 

Claus: 

Ronetvær Fyn fortsætter med gåture. Ingen deltagelse fra Nyborg Roklub. 

Der har været møde Trivselsudvalget. Claus orienterede derfra. Der var forespørgsel fra medlemmer, om man 

skal købe vin af klubben, når medlemmerne holder arrangementer på 1. sal. Det blev besluttet, at øl og vand 

skal købes, men at vinen bestemmer man selv, om hvor det købes.  

Der er bevilget en ny gasgrill i stedet for kulgrillen. 

Allan overtager indkøb af øl og vand fra Kim 

Claus kunne godt tænke sig at arbejde videre med at flytte køkkenet over hvor baren er nu. 

 

Birgitte: 

Der er møde i ældregruppen den 22. marts 2022. 

 

Kim: 

Der er holdt møde i kajakafdelingen den 8. marts 2022. Kajakroerne ønsker dagturer, der startes med en tur til 

Kerteminde den 26. maj.  

Der bookes svømmehal 3 gang. 

Kajakskole primo juni. 

Ro reglement for kajakker er ikke ændret. 



 
   

Der er kursus i Norge, hvor Jonas og Kim deltager. Kurset koster 3.000 kr./person. De betaler selv turen frem og 

tilbage. Godkendt. 

Kim skal på kursus i efteråret, så han kan blive certificeret til at frigive medlemmer.  

Vi skal overveje, om kajakrettigheder skal fratages, hvis man ikke har været på vandet i 2 år.  

Kim tjekker op på, om alle har betalt kajakleje. 

 

Brian: 

Har været til Havnens kontaktudvalg og refererede derfra. 

 

 

 

Næste møde er 4. maj 2022 kl. 17.00 

 

 

Referent: Susanne Henriksen 

 


