
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 26. januar 2022 kl. 17.00  

 

Til Stede: 

Brian Sørensen BS Hus- ergometer- killingedåb – Instruktørudvalg 

Birgitte Riis 65+ udvalg 

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

Lene Kolster LK  

Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg 

Susan Jensen SJ Fundraiser-og tøjudvalg         

 

Afbud:     

Kim Borchers KB Kajakudvalg 

                                                  

 

Vedhæftet: 

Generalforsamling 2022.pdf 

Flere medlemmer på vandet i Nyborg Roklub.pdf 

Opgaver og ansvar 2022.xlsx 

 

 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Pkt. Tekst Hvem 
1 Budget 2022 SJ 
2 Generalforsamlingen 2022 BS 
3 Tour De France-oplæg  CL 
4 Punkt ikke offentligt endnu BS 
5 Hvordan skal en ro aften foregå i 2022? Alle 
6 Workshop – opfølgning af bruttoliste og opgaver og bordet rundt BS 
   
   
 Næste bestyrelsesmøde 9. marts! Alle 
   

 

 

Punkt 1.  Budget 2022 

 

Sagsfremstilling:  

Vi får lavet et budget for 2022.  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Blev gennemgået og godkendt.  

Punkt 2.  Generalforsamlingen 9. marts 2022 

 

Sagsfremstilling: 

Vi gennemgår generalforsamlingen. Hvis Finn Poulsen bliver valgt ind i stedet for Kim, skal der findes en ny 

revisor. Vi skal også kigge på forslag – ændring af vedtægter, samt kontingent for ældre. 

 



 
   

Bestyrelsens beslutning: 

Godkendt 

 

Punkt 3. Tour De France-oplæg 

 

Sagsfremstilling: 

Claus fremlægger forslaget til Tour De France evnet i Nyborg Roklub 2. juli 2022 

 

Bestyrelsens beslutning 

Oplægget blev godkendt.  

Der udbydes 20-25 pladser for udenbys roklubber og de resterende 12-15 pladser til Nyborg Roklubs 

medlemmer. 

 

Punkt 4 Punkt ikke offentligt endnu 

 

Sagsfremstilling:  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Bestyrelsen blev orienteret.  

 

Punkt 5. Hvordan skal en ro aften foregå i 2022? 

 

Sagsfremstilling:  

Ud fra vedhæftet oplæg snakker vi om hvordan vi kan ændre vores ro aftener så der kommer flere medlemmer 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Roaften starter kl. 18:30. Brian indkalder til infomøde med instruktørerne om nye planer for roaftner.  

 

 

Punkt 6. Workshop – opfølgning af bruttoliste og opgaver og bordet rundt 

 

Sagsfremstilling:  

Vi kigger på hvor langt vi er med vores opgaver, samt bordet rundt 

 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Susanne:  

Svømmeprøver er i gang, vi kunne ønske at flere møder op.  

Overtager rengøring pr. 1. april 2022.  

 

Lene: 

Find instruktør for Charlotte – er fundet 

Rettigheder på rokort er under udarbejdelse 

Har opdateret medlemslister og sendt rykker ud på manglende betalinger  

Langtur til Svendborg med overnatning – turudvalget betaler overnatning 

Aftale vedr. betaling – Lene og Susan snakker sammen 

 

Birgitte:  

PR for ældre – der har ikke været møde for formiddagsroerne – møde i marts, så tages det op der.  



 
   

 

Susan:  

Brian har fået penge ind til klubben 

Beredskabsstyrelsen har henvendt sig ang. brandeftersyn. Strengere regler. Susan følger op på det. 

Nyborgs Samvirke – Arne plejer at deltage. 

 

 

Claus:  

Tavle – er ikke kommet videre – Brina sender link til Claus vedr. infoskærm til bådehallen  

Brian og Claus undersøger om dør i værksted kan deles i 2, så man lettere kan kravle ind ved stormflod  

Claus undersøger, hvad det koster med 4 nye døre til omklædningsrummene 

Fællesspisning fredag den 28/1 efter Puls og styrke og onsdag den 9/2 

Sportsroningskursus i februar – 17 tilmeldte – Lene K har styr på forplejning 

Værkstedet står stille lige nu, mens der laves bådvogne. Bådeparken er i orden.  

 

Brian. Oplæg til ro aften – er lavet.  

Brian får sin mor til at lave gule standere til bådene.  

 

 

Næste møde er inden generalforsamlingen den 9 marts 2022 kl. 17. Susanne sørger for smørrebrød.  

 

 

 

Referent: Susanne Henriksen 

 

 

 

 
 
 


