
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 10. februar kl. 17 Online via Microsoft Teams 

 

Til Stede: 

Brian Sørensen BS Hus- ergometer- killingedåb - Instruktørudvalg 

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

Kim Borchers KB Kajakudvalg 

Lene Kolster LK  

Susan Jensen SJ Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg 

 

Afbud fra: Inge Bredahl IB 65+ udvalg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Pkt. Tekst Hvem 

1.  Årsregnskab 2020                                                                                                                           SJ 

2. Generalforsamling 2021 ny dato i april eller maj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BS 

3. Ny trailer til roklubben  BS 

4. Sportsroning opstartsmøde dato, samt ny dato for workshop BS 

5. Udlejning af vandcykler – skal vi være med? BS 

   

6. Skærmen rundt (Bordet rundt) samt nyt fra udvalg                                                                                             ALLE 

   

   

 

Savner I læsning i coranatiden, så er her et link til klimatilpasningsprojekt  

Nyborg Indre Havn og Marina 

shorturl.at/ktMR8 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde Nyborg Roklub  

 

Deltag på din computer eller i mobilappen 

Klik her for at deltage i mødet 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU2NTg5M2UtYjk5Ni00ZDU4LTkwYzQtZjcwNDQ0MjNiNjdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242cc3396-4d05-43dd-9d9b-dd6fe770bcbc%22%2c%22Oid%22%3a%222ed7f587-6722-4c10-94a1-3e85dcc56dfb%22%7d


 
   

Punkt 1.  Årsregnskab 2020 

 

Sagsfremstilling:  

Susan fremlægger årsregnskabet for 2020 til online godkendelse 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan gennemgik regnskabet 2020 og budget 2021. 

 

 

Punkt 2.  Generalforsamlingen 2021 ny dato i april eller maj 2021  

 

Sagsfremstilling:  

Vi kan med stor sandsynlighed ikke afholde generalforsamling i marts. Vi finder en dato i april eller 

maj. Birgitte Riis har takket ja til at være 65+ bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Udsættes, ny dato den 4. maj 2021. 

 

 

Punkt 3. Ny trailer til Roklubben 

 

Sagsfremstilling:  

Vi trænger i den grad til en ny trailer. Skal vi søge NRV om 15.000 kr. til en ny trailer? Der er flere 

muligheder for at modificere en standard trailer, så prisen kan holdes fra 20.000 – 30.000 kr. alt 

inklusiv.  

 

Bestyrelsens beslutning 

Brian og Claus arbejder videre med sagen. Vi søger NRV om 15.000 kr. og Lene B. søger 

Broløbspuljen om 10.000 kr.  

 

 

Punkt 4. Sportsroning opstartsmøde dato, samt ny dato for workshop 

 

Sagsfremstilling:  

Stort set alle instruktører i klubben har været på sportsroningskursus. Vi skal kickstarte sæsonen med et 

møde ang. hvordan vi griber det an. Vi må vente med mødet til vi må samles 10 personer, lad os håbe 

på det bliver inden standerhejsning.  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Når vi kender planen for genåbning af samfundet, så indkaldes der til sportsroningsmøde og 

bestyrelsesmøde. 



 
   

 

 

 

Punkt 5. Udlejning af vandcykler – skal vi være med 

 

Sagsfremstilling:  

Dette er sendt fra Nyborg kommune 

Da I er en aktiv, lokal forening, tillader jeg mig hermed at sende en lille føler ud på et muligt nyt 

sommertiltag. For tiden arbejder jeg med at udnytte Heimdals Plads og gøre området mere attraktivt for 

byens borgere, unge som ældre, samt byens turister i sommerens løb. Heimdals Plads byder på mange 

muligheder og med flydebroen har vi fået fantastiske muligheder for at benytte vandet. Flydebroen har 

vist sig at være ideel til flere ting, og i år overvejer vi at udvide sommeraktiviteterne med fx 

vandcykler. 

  

Der er stor mulighed for at cykle rundt i Nyborg havn med vandcykler og vi håber at det er et projekt 

som I kunne have lyst til at være en del af. Derfor er jeg ved at undersøge interessen for at være med i 

projektet. Intet er således besluttet endnu. 

Vores nuværende tanke er at udleje vandcykler i perioden fra uge 27 til og med uge 34, hvis det er 

muligt. Vandcyklerne skal udlejes alle ugens dage i tidsrummet kl. 11-17. 

Som forening kunne I sørge for udlejningen af vandcyklerne. Det indebærer klargøring af vandcyklerne 

at fortælle kunden om sikkerhedsregler mv. udlån af sikkerhedsveste, fortøjning osv.   

Vi sørger naturligvis for vandcyklerne, at I har en pavillon, hvor I kan stå i læ for sol og regn osv. I vil 

ligeledes modtage honorar for jeres arbejde. 

  

Jeg er interesseret i at vide, hvad I synes om projektet og om det er noget I kan tænke jer at være en del 

af? I må meget gerne komme med input til forbedringer og justeringer, som vil gøre at I kan have 

interesse i at være med. Alle råd er gode råd. 

Vi spørger flere foreninger, da vi forestiller os, at opgaven sandsynligvis vil være for omfangsrig til én 

forening, men det er også op til de input vi modtager retur. 

Jeg glæder mig til at høre fra jer. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi takker nej. 

 

 

Punkt 6. Bordet Rundt 

 

Sagsfremstilling:  

Bordet rundt hedder i denne udgave skærmen rundt       

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi lytter  

 

Susan: Fundraising udvalget: Lene B.: Broløbspuljen, Susan: Coastelbåde, Lene K: Fliser rundt om 

roklubben, dobbeltsculler 



 
   

 

Lene: Lene bestiller pantsække 

 

Susanne: Intet 

Svømmeprøver droppes i 2021. Høj prioritet fra 2022, ellers må vi ikke ro forbi daglig farvand. Heller 

ikke hvis man bruger vest på langturen. 

 

Claus: Intet i Ronet Fyn og trivselsudvalget.  

Er i gang med at reparere en båd.  

 

Kim: Aktivitet i svømmehallen i februar aflyst, ved ikke om de andre kommende aktiviteter afholdes.  

Kursus i rul måske. 

Kajak temaaften er også aflyst. 

Kim vil gerne have en opfølgning på, hvem der har betalt leje for kajakplads. 

 

 

 

 

Referent  

Susanne Henriksen 

 

 

 


