
 
   

 

GENERALFORSAMLING 

 
 

Dagsorden til generalforsamlingen i Nyborg Roklub onsdag, den 9. marts 2022 kl. 19.30.  

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.  

Dirigent: Lene Svejborg 

Referent: Susanne Henriksen 

2 stemmetællere: Mona Spangsgaard og Sus Dahl 

 

2. Formanden aflægger beretning.  

Formanden aflagde sin beretning: 

Bestyrelsen har arbejdet meget med de fysiske rammer og Corona de sidste år, nu er det tiden til at 

arbejde mere medlemsorienteret. Derfor har bestyrelsen afholdt en workshop vedr. klubudvikling med 

særlig fokus på nye roer på vandet.  

Der er siden august kommet mellem 20 og 30 nye medlemmer, så vi nu er oppe på 190.  

Der har været stormflod, men med hjælp fra medlemmerne lykkedes det, at lægge sandsække ud, så 

vandet blev ud. Sandet skal nu bruges, når der skal lægges fliser rundt om klubhuset.  

Der vil blive lavet en pumpebrønd på arbejdsdagen.  

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.  

Susan fremlagde regnskabet for 2021 – godkendt 

 

4. 4. Kassereren fremlægger et budget for det kommende år.  

Susan fremlagde budget for 2022 og selvom der er lagt op til et underskud, blev budgettet godkendt. 

 

5.  Indkomne forslag.  

Ændring af vedtægterne: Ny indmeldte skal inden næste standerhejsning aflægge 300 meters           

svømmeprøve for bestyrelsens repræsentant. (Linjen ønskes fjernet i vedtægter) – vedtaget 

 

Ens kontingentsatser. Kontingent hæves for 65+ til 400/kvartal - vedtaget 

 

6. Valg af Kasser  

På valg er: Kasser Susan B. Jensen - genvalgt. 

 

7. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:  

Claus Lerche – genvalgt  

Lene Kolster blev valgt ind i stedet for Kim 

 

8. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

På valg er:  

Birgitte Riis – genvalgt 

Finn Povlsen blev valgt ind 

  

9. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

På valg er:  

Lena Jørgensen – genvalgt 

Helle Woetmann – valgt 

Susanne Christensen – genvalgt 

  



 
   

10. Fremtidigt arbejde. 

Standerhejsning den 4. maj 2022 kl. 9.00 bliver gul.  

Bestyrelsen har valgt, at roklubben ikke skal deltage i nogle arrangementer til Tour de France, men 

Helle Woetmann og Claus Lerche har udbudt et arrangement for andre roklubber. 

Brian orienterede om Vegvisir row and Paddle arrangement til september 

Brian orienterede om nyt vedr. ro aftener på vandet. 

 

11. Eventuelt. 

Claus orienterede om, foredrag om Den Kolde Krig, som afholdes i Sejlforeningen den 22. marts 2022. 

Tilmelding kan se til Claus.  

 

Susanne Moss informerede om tur til Stockholm i uge 30. Man kan stadig nå at tilmelde sig. 

 

Lene Kolster søger hjælpere til at uddele t-shirts til Tour de Storebælt den 11. juni 2022. 

 

Tak til Kim for sit store engagement i de sidste 10 år i bestyrelsen. Kim fortsætter som kajakchef. 

 

 

 

Referent: Susanne Henriksen 

 


