
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 8. december kl. 17.00  

Charlotte er ordstyrer på punkt 1 

 

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 Opfølgning Workshop – Definer bruttoliste og prioritering af opgaver BS/CH 
2 Budget for 2022 med udgangspunkt i workshop ALLE 
3 Roreglement – vi ser på ændringerne CL/BS 
4 Tour de France – hvad gør vi? BS 
8 Bordet rundt samt nyt fra udvalg                                                                                             ALLE 
   
 Næste bestyrelsesmøde? ALLE 
 
 

  

 

Punkt 1.  Opfølgning Workshop – Definer bruttoliste og prioritering af opgaver  

 

Sagsfremstilling:  

Vi skal videre med arbejdsopgaver fra workshoppen. Charlotte hjælper os videre 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Der blev lavet skema for, hvad der skal sættes i gang i 1. kvartal 2022. 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

Punkt 2.  Budget for 2022 med udgangspunkt i workshop 

 

Sagsfremstilling: 

Vi skal lave budget for 2022. Vi ser på workshoppunkterne, og laver et budget ud fra dem. 

Vi går en runde omkring klubben og ser om noget trænger. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan gennemgik regnskab 2021. 

Nyt budget blev 2022 lagt.  

 

Punkt 3. Roreglement – vi ser på ændringerne 

 

Sagsfremstilling: 

Vi har ændret reglementet som nu gennemgås og vedtages med evt. ændringer.  

 

Bestyrelsens beslutning 

Gennemgået og ændringer vedtaget. 

 

 

Punkt 4. Tour de France – hvad gør vi? 
 

Sagsfremstilling:  

Vi tager igen en snak omkring næste års begivenhed. Vi snakker også GUL standerhejsning. Vi har 

altså 2 punkter her 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Claus og Helle arbejder videre med arrangement for ronetværk til Touren og kommer med oplæg.  

 

Punkt 6. Bordet rundt samt nyt fra udvalg                                                                                             
 

Sagsfremstilling:  

Bordet rundt – vi lytter      

 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi lytter 



 
   

 

Lene: Marinaens Venner har haft møde. Lene kom ikke hjem med nogle pligter.  

Har prøvet at gennemgå Nets, rokort og holdsport for medlemmer. Det er en munter opgave. 

Lene rundsender, så vi kan gennemgå dem.  

Hvor mange betalende medlemmer står i Nets og passive der er i Nets. 

Betalende aktive skal være i rokort.  

 

Claus: Der er gang i maling af årer. 

Ronetværk Fyn har lavet gåture, se roklubbens hjemmeside. 

Julefrokost gik godt – tak til Anette J og Bente I 

19/1 møde i trivselsudvalg 

Generalforsamling den 9/3-22 kl. 19:30 

Nyborg Sejlforening har foredrag den 22/3 foredrag – Nyborg – den kolde krig 

Tur- og motionsudvalg. 7-8/5 til Kerteminde, 21-22/5 til Svendborg. Claus og Susanne Moss varsler tur 

i uge 30 omkring Stockholm.  

Fællesspisning den 9. februar 2020 

Standerhejsning 2/4 

Arbejdsdag 19/3 

 

Susan: Fundraisings udvalget er gået lidt i stå. Brian vil gerne ind i udvalget. Starter op i januar. 

 

Birgitte: Intet 

 

Kim: I det nye år skal vi i svømmehallen.  

2 mand på kursus 

Kajakskole 

En klubaften for kajakaften, hvor ønsker kan komme for dagen.  

 

Brian: 

Skærm til info, ca. 200 kr. pr. skærm til software.  

 

 

 

Næste møde 26/1-22 kl. 17 

 

 

Referent: Susanne  


