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GENERALFORSAMLING 
Referat af generalforsamlingen i Nyborg Roklub onsdag, den 19. februar 2020 kl. 19.30. 

 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 
Dirigent: Lene Svejborg 
Referent: Susanne Henriksen 
Stemmetællere: Annette Poulsen, Helle Woetmann 
 

2. Formanden aflægger beretning. 
Formandens beretning indeholdt: 
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder det sidste år. 
Nyborg Roklub er den 29. største klub i Nyborg. 
Ombygning – Tak til dem der har bygget om og tak for tilskud  
Coastelbåde er fremtiden, derfor har vi besluttet at investere i 2 hejseværk, 
så der bliver mere plads i bådehallen.  
Nyborg Roklub er blevet meldt ind i Dansk kano og kajakforbund. 
Der har været arbejdet på stormflod for roklubben, men vi bliver en del af 
helhedsløsning for Nyborg. Der bliver lagt nye fliser rundt om klubben, da vi så 
bedre kan lægge sandsække. 
Ansvarsforsikring er på vej igennem DFfR 
Demensroning i roklubben 
Sportsroning startes op i den nye sæson, instruktører skal på kursus i maj 
Beretningen blev godkendt 
 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
Susan gennemgik regnskab – godkendt 
 

4. Kassereren fremlægger et budget for det kommende år. 
Susan gennemgik budget – godkendt 
 

5. Indkomne forslag.                                                                                        
Ingen. 
 

6. Valg af Kasser 
På valg er: 
Susan B. Jensen - genvalgt.  



 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: 
Claus Lerche valgt 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
På valg er: 
Inge Bredahl – genvalgt 
Lene Kolster - nyvalg 

 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
       På valg er: 
        Lena Jørgensen - genvalgt  
        Finn Poulsen - genvalgt 
        Susanne Christensen – genvalgt 
 
10.  Fremtidigt arbejde. 

Hjælper til broløbet – 32 medlemmer tilmeldt  
Århus København cykelløb, Vild med vand projekter – havnens dag, vi holder 
åbent hus. Samarbejde med Fynske Bank, Dyst løb med Østfyns museum. 
 
Spørgsmål: Bliver broen renoveret, hvis vi ikke får en ny. Brian undersøger. 
Regatta aflyst.  
Touren – vi bliver kontaktet.  

 
11. Eventuelt. 

Måtte i baderum  
Hvidevarer i køkken – sættes op i nærmeste fremtid 
Billeder – Arne m.fl. vil gennemgå billeder 
Ældreroerne – tekst til hjemmeside gennemgås 
Trøjer til salg 399,- I kan selv bestille selv ved Chopar eller gennem Anette J. 
Tak til Anette for hendes arbejde i bestyrelsen 

 
 
 
Referent: Susanne Henriksen 


