
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 18. juni 2020 kl. 17  

 

Til Stede: 

Brian Sørensen BS Hus- ergometer- killingedåb - Instruktørudvalg 

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

Inge Bredahl IB 65+ udvalg 

Kim Borchers KB Kajakudvalg 

Lene Kolster LK  

Susan Jensen SJ Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg 

Afbud: 

 
 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Punkt Tekst 

  

1. SJ Økonomi – Susan gennemgår vores økonomi – er der plads til flere investeringer i 2020? 

2. Alle Nyt fra udvalg samt snak om udvalg ned luk/nye?  

3. CL Reglement coastalbåde – hvad skal der til for at ro en 1x og 2x coastelbåd? 

4. KB Regler for private kajakker under nedlukning af klubben, f.eks. under covid19 

5. BS Arrangementer resten af 2020? 

6. BS Revision af investeringsplanen – Hvad skal foundraiserafd. søge 

7.   

8.  

9.  

10.  

 

 

Punkt 1.  Økonomi 

 

Sagsfremstilling:  

Status på økonomi. har vi plads til flere investeringer i 2020, især kajakafdelingen. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Vi har brugt 129.000 kr. indtil nu. 

Det besluttes, at ønsket fra kajakafdelingen om nye kajakker med tilbehør bevilges.  

  

 

 

 



 
   

Punkt 2.  

 

Sagsfremstilling:  

Vi hører nyt fra udvalg, samt tager en snak om der skal lukkes udvalg og om der skal nye til.  

 

Bestyrelsens beslutning 

Tages op på en klubaften i løbet af efteråret.  

 

Punkt 3.  

 

Sagsfremstilling:  

Da vi ønsker at investerer i flere coastalbåde til klubben af typerne 1x og 2x, er det relevant at se på om 

der skal laves noget om i ro reglementet til disse både. De er mere sikre og nemmere at ro end alm. 

outrigger 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Med få ændringer blev Claus’ reglementsforslag godkendt. 

 

Punkt 4.  

 

Sagsfremstilling: 

Skal vi have regler for private både under f.eks. en Corona krise? Vedtægter eller reglement? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Kim formulerer en skrivelse vedr. regler private både, når roklubben er lukket ned f.eks. en Corona 

krise. 

 

Opbevaring af private både: Pr. 1. januar 2021 skal der betales 300 kr. for opbevaring af private både.  

Pengene overføres på MobilePay. Kim sender besked ud til relevante personer. 

 

Punkt 5.  

 

Sagsfremstilling:  

Da vi aldrig er kommet i gang med sæsonens normale arrangementer, skal vi kigge på hvad vi kan og 

vil gennemføre. Det kunne være grill roning, klubaften eller andet. Nyborg Kommune spørger om vi 

kan afholde nogle aktiviteter i sommer. Kan vi/vil vi det? Åbent hus med Fynske Bank? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Claus kontakter trivselsudvalget for at få 2 datoer til grill roning, hvor Fynske Bank kan gentage. 

 

 



 
   

Åbent hus for Nyborg Kommunes borgere 3 gange i sommerferien. Det skal være på ro aftener 2/7, 9/7 

og 4/8 fra 18.00 til 21.00. Fynske Bank kan deltage, hvis de vil.  

Brian skriver rundt til instruktørerne. 

Susanne laver visitkort med roklubbens oplysninger.  

 

Sommerfest/aktivitet – Claus kontakter trivselsudvalget for, om de vil arrangere det?  

 

 Punkt 6.  

 

Sagsfremstilling: 

Vores nuværende plan for investeringer løber til 2023. Det er gået stærkere end forventet. Lad os se om 

der skal ændres på planen. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Listen drøftet. 

 

 

 Punkt 7.  

 

Bordet rundt: 

 

Inge: Det nærmere sig normale forhold.  

 

Claus:  

Intet fra trivselsudvalget. 

 

Ronetværk Fyn: Helle har arrangeret tur fra Nyborg, kajakker er velkomne.  

 

Materialeudvalg: Det går stille og roligt. Claus tager på kursus i glasfiberarbejde. 

 

Ture- og motionsudvalg: Intet 

 

Instruktørudvalg: Intet. Lars på instruktørkursus.  

 

Kom i form program lægges i bådehallen.  

 

Susanne: 

Svømmeudvalg: Intet 

 

Susan: 

Intet 

 

 

 



 
   

Næste møde: ?? 

 

 

 

Referent: Susanne Henriksen 

 

 

 


