
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 25. maj 2021 kl. 18.30  

Bemærk tidspunktet er 18.30 – Sidste møde inden sommerferie 

 

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                                                             

 

 
 

Indhold:                                                                                                                                        Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Pkt. Tekst Hvem 
1.  Ungdomsafdeling BS 
2. Flere medlemmer end antal kajakker – Hvordan går salg/køb? KB 
3. Blå oplevelser 19 juni – Hvem er tovholder og hvad skal vi lave? BS 
4. Ny trailer – opdatering? CL/BS 
5. Bordet rundt samt nyt fra udvalg                                                                                             ALLE 
   
 Næste bestyrelsesmøde?  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Punkt 1.  Ungdomsafdeling 
 

Sagsfremstilling:  

Jeg har fået en henvendelse fra Thor Jørgensen (tidligere guldfier), og holdt et kort møde i klubben 

omkring opstart af Nyborg Gymnasium roning. Det bliver spændende – skal vi godkende det? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Det blev besluttet at sige ja til, at Thor kan starte roning op for ca. 10 unge fra Nyborg Gymnasium. 

Thor vender tilbage efter sommerferien.  

 

Punkt 2.  Flere medlemmer end antal kajakker – Hvordan går salg/køb? 
 

Sagsfremstilling:  

Kim har godt gang i kajakafd. Hvordan er status? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Kim har fået bevilling til at købe kajak. Der er solgt 1 af de gamle og en følger senere.  

 

Punkt 3. Blå oplevelser 19 juni – Hvem er tovholder og hvad skal vi lave? 

 

Sagsfremstilling: 

Vi er 3 fra bestyrelsen der går til infomøde om Blå oplevelser den 26. maj. Hvad skal vi tilbyde? 

 

Bestyrelsens beslutning 

Birgitte og Lene tager til infomøde. Vi kan tilbyde at medbringe ergometre, coastel og inrigger.  

 

Punkt 4. Ny trailer – opdatering? 
 

Sagsfremstilling:  

Trailer update 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Den nye trailer er hentet hjem til Nyborg, men skal nok byttes, da kugletrykket er for højt.  

 

 

 

 

 

  



 
   

Punkt 5. Bordet Rundt 

 

Sagsfremstilling:  

Bordet rundt – vi lytter      

 

Bestyrelsens beslutning: 

Kim:  

Efter tur i svømmehallen med nye kajakroer, er der kommet 5 nye medlemmer.  

Der bliver arrangeret overnatningstur til Klintholm. 

I september arrangeres der tur til Æbelø i september. 

Der kommer et rullekursus i løbet af sæsonen. 

Det er Kims sidste sæson i roklubbens bestyrelse. 

 

Susanne: 

Efterspurgte bookning af svømmehal til næste sæson. Det bliver mandag kl. 15 – 16 og onsdag 19.30 

- 20.30 i det gamle bassin på banerne 1, 2 og 3. 

Vinduer i motionsrum trænger til maling, det kan måske gøres til næste arbejdslørdag.  

 

Birgitte: 

Det ønskes, at den orange bøje bliver fjernet, så den ikke er lige op af broen. Brian kontakter 

havnefogeden.  

Der er nogen der gerne vil have mulighed for rospinning med musik. Der er mulighed for klublicens til 

eRoning, det koster ca. 1.600 kr./år. Brian arbejder videre med det.  

Det blev besluttet af bestyrelsen, at der frem over er gratis kaffe til alle og at det bliver ældre roerne, 

der skal sørge for indkøb af kaffe og filtre.  

 

Claus: 

Materialeudvalget ligger stille lige nu. 

Ronetværk Fyn: Assens turen blev aflyst pga. vejret. Næste gang er Tåsinge rundt den 5/6. 

Trivselsudvalget har møde den 7/6. Claus har overtage ledelsen indtil videre, da Anette Jørgensen 

ønskede at stoppe.  

Der afholdes sportsroningskursus her i klubben den 26/6. 

Mona vil gerne stå for grill-roning. 

Claus arbejder stadig på, at vi skal have lavet madplaner til kurser, så det er let at handle ind.  

Ture og Motion: Der er den 12/6 oprettet en 2 delt tur i Nyborg på ca. 45-50 km. Kajakker er 

velkomne til at deltage. Man behøver ikke at deltage på begge turer. 

Der er fællesspisning den 10/9. 

Til DFfR’s hovedgeneralforsamling vil der komme forslag om at forlænge afstanden fra kyst til kyst i 

coastel til 16 km. 

 

Lene: 

Siden sidst er der 3 udmeldelser og 1 indmeldelse.  



 
   

Lene mangler frivillige til broløbet. 

 

Susan: Intet. 

 

Brian: 

Det vil blive muligt for roklubben af komme på fibernet og det er besluttet at tilslutte os, når det 

kommer. Indtil da vil der komme et mobilt bredbånd.  

Yoga – det er besluttet, at det er et ulønnet job, hvis instruktøren er medlem af roklubben. Det er på 

lige fod med alle andre instruktører i klubben.  

 

 

Næste møde: 25. august 2021 kl.17.00 

 

 

Referent: Susanne 


