
Mens vi går og venter spændt. 
Den 16. september blev der afholdt et møde i den udvidede projektgruppe, hvor 
et forslag til bebyggelsesplan, indretning og økonomi for den nye Marina blev 
præsenteret. 
Vores medlem af projektgruppen Brian var forhindret, så Charlotte deltog på 
roklubbens vegne. Og det gjorde hun på bedste vis. 
Planen er ikke offentliggjort endnu, men den præsenteres for Byrådet den 6. 
oktober og frigives i pressen den 7. oktober. Der vil blive afholdt et borger-
møde den 20. oktober kl. 18.30 i Borgerforeningen. Politikerne træffer deres 
endelige afgørelse i starten af det nye år. 
Jeg kan dog røbe, at vores roklub består. Vi må så blot håbe på, at der sættes 
penge af til en gennemgribende renovering af vores klubhus. 
 

Svømning 
Nyborg Roklub tilbyder igen i år svømning i Nyborg Svømme- og Badeland man-
dage kl. 19.45 – 20.30. Som et nyt tiltag arbejdes der på at få svømmetid på 2 
baner i den nye hal torsdage kl. 15.00 – 15.45. Det er da et godt alternativ til 
aftensvømningen om mandagen. Der er måske flere af formiddagsroerne, der 
bedre kan komme afsted til eftermiddagssvømning. I vil høre nærmere, hvis vi 
får muligheden. 
 

Roning 
Vi er nu nået til 5. runde i den landsdækkende 
motionsturnering. 
Vi er rykket en enkelt plads tilbage, men vi fast-
holder vores placering i supermotionsligaen. 
Der skal roes mange kilometre i oktober, så vi 
fastholder placeringen. 
 

 

Langtursstyrmandskursus 
Der har netop været afholdt langtursstyrmandskursus i Nyborg Roklub. Jeg var 
så letsindig, at sige ja til dette kursus, da Odense Roklub ikke kunne huse det 
pga. klubhusbranden. Uden en fantastisk indsats fra Karen og Kirsten fra triv-
selsudvalget, var det ikke blevet gennemført med succes. De stod på hovedet i 
køkkenet fra morgen til aften med morgenmad, frokost, kaffepauser med brød, 
3 retters festmenu og natmad. Jeg har aldrig tidligere set en så omfattende 
madplan.  


