
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 6. december 2020 kl. 10  

 
Til Stede: 

Brian Sørensen BS Hus- ergometer- killingedåb - Instruktørudvalg 

Claus Lerche CL Materiale- ronetværkfyn- trivsel -  tur/motionsudvalg 

Lene Kolster LK  

Susan Jensen SJ Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg 

 

Afbud: 

Inge Bredahl IB 65+ udvalg 

Kim Borchers KB Kajakudvalg 

 

 

 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Punkt Tekst 
  
  1.  
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 

Regnskabet 2020 (kort)                                                                                                               
Budget 2021                                                                                                                                      
Nyt om marinaen                                                                                                                          
Yoga 2021/22 (løn)                                                                                                                           
Dato og retningslinjer for generalforsamling 2021 
(Vi må gerne afholde den pt. Vi måler op hvor mange vi må være)                                                                                                                                
Gavepolitik                                                                                                                                          
Nyt 65+ medlem af bestyrelsen? (Inge genopstiller ikke)                                               
Fødselsdage 2021?                                                                                                                         
E-folder                                                                                                                                               

10.  Bordet rundt samt nyt fra udvalg                                                                                             
 

 

Punkt 1.  Regnskabet kort 

 

Sagsfremstilling:  

Susan fremlægger midlertidigt regnskab for 2020.  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan gennemgik regnskabet for 2020. 

 

 

 

 

 



 
   

Punkt 2.  Budget  2021  

 

Sagsfremstilling:  

Vi lægger budget for næste år 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Diverse anskaffelser:  

Fliser rundt om klubhuset 50.000 kr. - søges ved Jem og fix,  

Bådetrailer - søges via Fynske Bank Fonden 

Vi ønsker at købe en 1x og en 2x coastal. I første omgang lejer vi i ro sæsonen og ser, hvad behovet 

er og så købes der med evt. til standerstrygning. Vi prøver fonde også 

Mobilt bredbånd bestilles. 

Der afsættes 10.000 kr. til småanskaffelser.  

 

Punkt 3. Nyt om marinaen 

 

Sagsfremstilling:  

Claus har været til møde. Vi er med på en lytter 

 

Bestyrelsens beslutning 

 

Claus gennemgik tegninger og planer for den nye marina. 

 

Punkt 4. Yoga 2021 (løn) 

 

Sagsfremstilling:  

Lene Piekut har fået betaling for Yoga, og da hun ikke var medlem af klubben, har der ingen 

konfliktværet. Nu har hun meldt sig ind i klubben. Hvad gør vi? 

 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Fra efterår 2021 er der ikke aflønning af yoga. Der skal ikke være aflønning af instruktører. Der gives 

en gang imellem en stykke tøj til alle instruktører både inde- og udendørs.  

 

Punkt 5. Dato og retningslinjer for generalforsamling 2021 

 

Sagsfremstilling:  

PT må vi gerne afholde en generalforsamling. Vi måler klublokalet op, og skriver retningslinjerne ned. 

2 kvm pr. deltager – skal sidde i samme retning – ingen servering? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Generalforsamling bliver tirsdag den 2. marts 2021. 37 må være i lokalet 

 



 
   

Punkt 6. Gavepolitik 

 

Sagsfremstilling:  

Lene Kolster fremlægger forslag til gavepolitik. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Vi drøftede nogle problemstillinger. Tages op til næste møde. 

 

Punkt 7. Nyt 65+ medlem i bestyrelsen. Nogle forslag? 

 

Sagsfremstilling:  

Inge Bredahl vil gerne stoppe ved næste generalforsamling. Har vi nogle emner fra 65+ gruppen – 

hvis ikke er der så andre muligheder? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Brian tager kontakt til nogle emner fra 65+. 

 

Punkt 8. Fødselsdage 2021 

 

Sagsfremstilling:  

Er der nogle datoer vi skal holde øje med i 2021? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Standerhejsning 27/3, standerstrygning 30/10 

Gåtur + spisning 19/2 (netværk) 

Klubmesterskab ergometer 13/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Punkt 9. E-folder 

 

Sagsfremstilling:  

Vi skal have lavet en folder til online og/eller fysisk brug. Hvem tager den opgave? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Tages på næste møde 

 

Punkt 10. Bordet rundt 

 

Sagsfremstilling:  

Vi lytter  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan: Ingen møde i sponsorgruppen 

 

Lene: Sender mail til bestyrelsen med navne på ind- og udmeldelser. 

 

Claus:  

Materialeudvalg kører hver onsdag. Det er godt med hejseværkerne, det giver færre skader på både.  

Ronetværk Fyn – har ikke været meget i gang i år pga. Corona 

Trivselsudvalg – intet 

Tur- og motion – intet 

 

Kim: Kajakafd. Vil holde møde inden workshop. Kan være med onsdag til sportsroning.  

 

Brian: Gennemgik coronaregler, som vil blive udsendt og opsat i klubben.  

 

Susanne: Intet 

 

 


