
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 8. januar 2020 kl. 16.30 i Nyborg Roklub 

 

Til Stede: 

Anette Jørgensen AJ 

Brian Sørensen BS 

Claus Lerche CL 

Susan Jensen SJ 

Susanne Henriksen SH 

Inge Bredahl IB 

 

Afbud:  

Kim Borchers  

 

 
 

Indhold:                                                                                                                                        Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Nr. 1 – Årsregnskab 2019                                                                                                                                       SJ    

Nr. 2 – Nye Billeder i roklubben                                                                                                                       BS 

Nr. 3 – Sportsroning forsøg                                                                                                                               BS 

Nr. 4 – Nyt hejsesystem/salg af 4 åres inrigger                                                                                       BS/CL  

Nr. 5 – Generalforsamlingen kort/Fynske Bankmøde fredag                                                           BS  

Nr. 6 - Nyt fra Udvalg                                                                                                                                             ALLE 

             Annette: Instruktør- og trivselsudvalg 

             Brian: Hus- ergometer- killingedåbsudvalg  

             Claus: Materiale- ronetværkfyn- og tur/motionsudvalg 

             Inge: 65+ udvalg 

             Kim: Kajakudvalg 

             Susanne: Svømmeudvalg  

             Susan: Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

 

 

Vedhæftet Dagsorden generalforsamling 2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

Til info  

 

 
 

Kontingent gennemsnit Fyn: 1605 kr. 

Odense Roklub har mistet mange motionister. Fra 293 i 2010 til 178 i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Odense Middelfart Fåborg Kerteminde Svendborg Nyborg Bogense Assens Føns Munkebo

ROKLUBKONTINGENTER FYN

Odense 2644 kr. 

Middelfart 1950 kr. 

Fåborg 1780 kr. 

Kerteminde 1700 kr. 

Svendborg 1620 kr. 

Nyborg 1600 kr. 

Bogense 1500 kr. 

Assens 1440 kr. 

Føns 900 kr. 

Munkebo 900 kr. 



 
   

NR 1.  Årsregnskab 2019  
 

Sagsfremstilling:  

Susan fremlægger årsregnskabet 

 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Susan gennemgik årsregnskabet. 

Ingen kontingentstigning i år.  

 

NR 2. Nye billeder i roklubben      
 

Sagsfremstilling:  

Vi har besluttet at sætte nye flotte billeder op i klublokalet, gang, motionsrum, entre, omklædning. 

Vi måler op og beslutter antal billeder. Vi beslutter, hvilke type billeder, der skal hænge hvor! Online 

muligheder er bl.a. bestcanvas.dk. Et 60x40 cm billede koster 169 kr. lige nu. Måske har I nogle andre 

forslag til steder hvor de kan købes. 

 

Bestyrelsens beslutning 

Billeder af et bredt udsnit af hvem og hvad der sker i klubben. Der blev aftalt, hvor der skulle hænge 

billeder. I alt 20 stk. Det fordeles over 65+, inrigger, kaproning, kajak ergometer. 

Det er vedtaget, at der bliver et hjørne over ved køkkenet, hvor medlemmer der laver billedkunst kan 

hænge deres kunst op i en periode ad gangen – et slags galleri.  

 

NR 3. Sportsroning forsøg  
 

Sagsfremstilling:  

Som et forsøg i 2020 overvejer Nyborg Roklub struktureret træning på vandet, som ligner træningen der 

foregår hele vinteren i ergometer.  

Det betyder at der vil være fokus på teknik, samt et træningsprogram der skal følges. Ideen er at i første 

omgang tilbydes træningen hver tirsdag og torsdag. Tilmelding sker i et forsøg enten via holdsport eller rokort, 

hvor man tilmelder sig træningen hver uge. Så møder man omklædt op, klar til rotur på det givne tidspunkt.  

Herefter søger forskellige instruktører for at sætte bådhold og for selve træningen. 

Typisk opvarmning – intervaltræning – teknik – af roning 

Roturen tager typisk 1- 1 ½ time alt inklusiv, og vil være god konditionstræning, samt fokus på teknik. Det 

kommer i opstarten til at foregå i enten 4-åres inriggere, eller coastelbåde, andre både kan på sigt komme på 

tale. 

Der vil i mindst en af bådene være en uddannet instruktør, og i den anden båd en meget erfaren roer, der 

tilsammen står for, at begge både følger det program der er fastlagt for den uge. 



 
   

Kursus i Kerteminde 2. og 3. maj 2020 (Hvor mange skal med)? 

Bente Irring, Allan Seelk, Lena Stolzenbach, Brian Sørensen, Charlotte Buchwaldt, Claus Lerche, Susanne 

Henriksen, Anette Jørgensen 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Godt tiltag.  

Anette, Claus, Bente, Susanne, Charlotte, Lena og Brian, evt. Allan ønsker at deltage.  

 

Brian sørger for træningsprogrammer. 

 

 

NR 4. Nyt hejsesystem/salg af 4-åres inrigger                                                                       
 

Sagsfremstilling: 

Vi har i 2019 fået 30.000 kr. til et nyt hejsesystem. Claus og Brian har drøftet alle forslag. Der er 

fordele og ulemper (pris) ved løsning 1 og 2. Der er mange ukendte faktorer ved løsning 3. Lad os 

vende det en gang til.   

 

Løsning 1. SC-montage Dette system er CE godkendt, og installeret i flere roklubber på Sjælland. 

Prisen er nok 82.000 inkl. moms uden montering! 

 

Løsning 2. Smeden i Husby (Fyn). Dette system koster 75.000 kr. inkl. moms inkl. montering. 

Systemet er installeret i bl.a. Middelfart Roklub. Det er CE godkendt. Prisen kan forhandles. 

 

Løsning 3. Vi laver det selv. En løsning som Silkeborg Roklub – et kransystem med løfte åg. Der er en 

del faktorer som skal undersøges. Lovgivning for kran, løfte åg og betjening. Ansvar hvis uheldet er 

ude. Er det lovligt? Prisen er noget mindre. Er der højt nok?  

 

Får at give plads til flere coastelbåde, er ideen at installere 2 hejseværk, der frigiver mere plads i 

bådhallen. Hvis vi sælger en 4-åres inrigger (Søstjernen), får vi endnu mere plads. Vi har 35 pladser 

inrigger, ved salg af en 4-åres har vi 30 pladser. På sigt bytter vi inrigger pladser ud med coastel 

pladser.  De nyeste coastelbåde 2x og 1x er sjove både at ro, og vores farvand er perfekt til disse 

både.  

 

Søstjernen sidste 9 år                                                      Mest roet 4 åres inrigger sidste 9 år 

År Antal ture Km År Antal ture KM 

2019 18 330 2019 40 504 

2018 25 734  2018 61 1333 

2017 3 47 2017 69 972 

2016 24 373 2016 70 1046 

2015 13 190 2015 65 825 



 
   

2014 28 333 2014 64 793 

2013 36 370 2013 75 918 

2012 44 520 2012 79 1107 

2011 33 385 2011 109 1370 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Bestyrelsen er enige om, at vi anskaffer 1 hejseværk til 2 års inriggere i 2020 løsning 2, og evt. et 

mere i 2021, det ser vi, når der kommer et tilbud.  Der sælges i første omgang ingen både, da 

økonomien er god. 

 

NR 5. Generalforsamlingen kort  
 

Sagsfremstilling:  

Vi gennemgår kort generalforsamlingen. Lene Svejborg vil gerne være dirigent!  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Dagsorden godkendt.  

 

 

 NR 6. Nyt fra udvalg       
 

Sagsfremstilling: 

Vi lytter til nyt fra udvalgene 

 

Fynske Bank møde fredag d. 10. januar. Vi har tidligere besluttet at Fynske Bank kunne være med til 

grill roning, og Vild med Vand 13/6. Lad os kort drøfte, hvad vi vil tilbyde Fynske Bank på disse 2 

dage!  

 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Brian:  

Vi er tilmeldt som hjælpere til Broløbet 2020 (32 stk.) og Ole Ritter Classic som vi ikke ved noget om 

endnu. 

Det er et stort arbejde at sælge pantdåser fra vores ølsalg. Som et forsøg, prøves et retursystem hvor 

man aflevere hele sække, som så tælles op af Dansk Retursystem, og pengene sættes direkte ind på 

vores konto. Sække kan kun afleveres i Odense indtil videre. Susan undersøger nærmere og bestiller 

sække. Susanne køber affaldskasse. 

Drøftet hvad vi kan tilbyde Fynske Bank.  



 
   

Danehof vil gerne have nye aktiviteter til deres arrangementer, Brian har foreslået travaljeroning, 

hvor roklubben deltager.  

Anette: 

1. Salen: 

Nyt køleskab byttes til et højere. Claus finder ud af, hvilket vi skal have i stedet. Anette ringer og 

spørger, om det kan byttes. El er trukket, kontakt mangler. Køkkenet skal være klart til den 22/1. 

Der mangler lys. Claus finder lamper. 

Anette sørger for at billeder af formænd bliver gjort klar til ophængning.  

Højtalersystem forventes at blive installeret i løbet af året.  

Anette får arrangeret et møde i trivselsudvalget. 

 

Inge: 

Intet. 

 

Susan: 

Hænger en plastiklomme op på indersiden af et af skabene på førstesalen, til medlemmer der har en 

bon fra et udlæg til klubben. 

Susanne: 

Intet.  

Claus: 

Albatros er sendt på værft. Pris 14.000 kr. Brian snakker med forsikringsselskab. Claus sender via mail 

info om skaden. 

Tur og motion går i pinsen til Holbæk og Isefjorden på en 3 dags tur.  

Der er gang i 2-3 projekter i værkstedet.  

 

Næste møde 19/2-20 kl. 17 i sejlerstuen og efterfølgende generalforsamling 19.30.  

 

 

 

Referent: Susanne Henriksen 

 


