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Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 13. december 2017 kl. 17.00 

 

Til Stede: 
Anette Jørgensen AJ 
Brian Sørensen BS 
Claus Lerche CL 
Inge Bredahl IB 
Kim Borchers KB 
Susan Jensen SJ 
Susanne Henriksen SH 
 
 
Indhold:                                                                                                      
Ansvarlig/fremlægger 
 
Nr. 1 – Gennemgang af referat                                                                     Alle 
Nr. 2 – Økonomi                                                                                            SJ 
Nr. 3 – Budgetter                                                                                           Alle                                                  
Nr. 4 –Jubilæumsfest 110 år                                                                         Alle                                 
Nr. 5 – Gennemgang af ”To do liste”                                                             BS 
Nr. 6 – Årshjul (datoer for faste event 2018)                                                  BS 
Nr. 7 – Dato for oprydning i bestyrelseslokalet, og klublokale                     BS 
Nr. 8 – Eventuelt                                                                                            Alle 
Nr. 9 – Gennemgang og opdatering af ”to do liste” (fast punkt nu)             Alle 
Nr. 10 – Næste møde                                                                                    Alle 
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NR 1.  Gennemgang af referat 
 

Sagsfremstilling:  
Vi gennemgår referatet fra 29 november 2017 
Susanne har printet version med vi underskriver. 
Susanne gennemgår referat. 
 
 
Indstilling: 
Vi gennemgår referatet og underskriver 
 
Godkendt 

 
 NR 2. Økonomi  
 

Sagsfremstilling:  
Susan gennemgår økonomien hvis hun ser sig nødsaget til det.  
 
Indstilling: 
Bestyrelsen tager stilling til økonomien.  
 
 
Bestyrelsens beslutning: 

Susan gennemgik økonomi. 

 

 
 NR 3. Budgetter 2018  
 

Sagsfremstilling:  
Det er vigtigt at vi nu laver holdbare budgetter for 2018. Vi skal gennemgå: 
 
Faste budgetter 
Budget for materialeforvalter 
Budget for kaproning og regler på området 
Budget for rengøring (arbejdsløn, rengøringsmidler, papir m.m.)  
 
Specielle budgetter for 2018 
Budget for 110 års jubilæumsfest (buget og dato ligger i næste punkt) 
Budget for stormflod (er afsat 10.000 kr.) 
Budget for klublokale (Vil vi afsætte midler til ombygning i 2018?) 
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Indstilling: 
Bestyrelsen lægger budgetter for 2018 efter grundig diskussion.  
 
 
Bestyrelsens beslutning: 
 
Reparation og vedligeholdelse af hus: 50.000 kr. 
Rengøring inkl. rengøringsmidler og papir: 25.000 kr. 
Kaproning/konkurrence: 15.000 kr. 
Tøj, emblemer og forplejning m.m.: 16.000 kr. 
Ture og motion: 4.000 kr. 
Kurser og uddannelser: 10.000 kr. 
Stormflod: 10.000 kr. 
Reparation af både: 35.000 kr. 
Anskaffelser: 70.000 kr. 
Tilsyn af hus: 15.000 kr. 
Internet, tlf., alarm: 0 
Annoncer og tryksager: 1.000 kr. 
Møder, kørsler og gave: 3.500 kr. 
Jubilæumsfest: ? 
El, vand og varme: 55.000 kr. 
Forsikring: 35.000 kr.  
 
 
 

 NR 4. 110 års jubilæumsfest  
 

Sagsfremstilling:  
Vi besluttede at udsætte vores jubilæumsfest til 2018. Hvornår skal vi holde den, hvad vil vi 
ofre, og hvem tager opgaven?  
 
Indstilling:  
Vi får fundet en dato og et budget, og en person der vil lave en fest sammen med et udvalg. 
Vi kan løst vende ideer til festen 
 
 
Bestyrelsens beslutning: 
 
Slås sammen med killingedåben. Planlægning tages op i 2018 
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NR 5. Gennemgang af ”To DO Liste” 
 

Sagsfremstilling:  
Der er nu oprettet en ”To do liste” som vi gennemgår og tilretter.  
 
Indstilling: 
”To do listen” er version 1. Den bliver gjort mere overskuelig. Vi gennemgår punkter. 
Fremadrettet bliver listen opdateret på hvert møde. 
 
 
Bestyrelsens beslutning: 

Brian gennemgik listen og han opdaterede den.  
 
 
 NR 6 Årshjul 2018 
 

Sagsfremstilling:  
Vi fastsætter så mange datoer, vi kan for faste events i 2018 
Generalforsamling, standerhejsning, ro skole (er fastsat), killingedåb? standerstrygning, 
julefrokost, klubaften? arbejdsdag (14 dage før standerhejsning og strygning?) 
korttursstyrmandskursus? andre datoer? 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen fastsætter så mange datoer som det er muligt 
 
 
Bestyrelsens beslutning: 

Generalforsamling: 28/2-18 
Standerhejsning: 24/3-18 
Roskole: 21-22/4-18 
Killingedåb/Jubilæumsfest 18/8-18 
Standerstrygning: 27/10-18 
Julefrokost: 8/12-18 
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 NR 7 Dato for oprydning i bestyrelseslokale og klublokale  
 

Sagsfremstilling:  
Vi skal have ryddet op i bestyrelseslokalet. 
Vi skal have gjort klublokalet ”normalt” igen 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen finder en dato hvor bestyrelsen rydder op i bestyrelseslokalet.  
Vi finder en dato hvor vi kan lave klublokalet ”normalt” igen. (Hænge billeder op, sætte anlæg 
og fjernsyn op. Det kan være samme dag 
 
 
Bestyrelsens beslutning: 

Oprydningsdag for bestyrelsen: 4/2-18 
 
 
 
 NR 8.  Eventuelt?                                                 
 
Bordet rundt  
 
Anette:  

• Besigtigelse af gulv kommer den 9/1-18 
 

• Gardiner: Tilbud på plissegardiner kr. 17.000 kr. – bestilles til 2018 
 
Claus:  

• Skolernes forårsfestival, vil vi stille op med ergometer til det. Vi melder fra. 
 

• Claus har fået tilladelse til at tage nogle skoleklasser i motionsrummet i februar og 
marts. 

 
• Er begyndt at sætte DffR’s ting ind i udsugningsrummet. 

 
Kim:  

• Knagerne bliver forhåbentlig færdige inden nytår. 
 
Brian:  

• Indkøber båden i Lyngby Roklub og lejer nogle årer. 
 
 

 
 NR 9.  Næste møde?                                                 
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Næste møde afholdes: 24/1-18 kl. 17.00 
 
Punkter: Regnskab, budget, planlægning af oprydning af bestyrelsesmøde.  
 
 
 
 

 

 

 
 
Underskrevet af 
 
 
_______________________________ 
Formand Brian Sørensen 
 
_______________________________ 
Næstformand/roleder Anette Jørgensen 
 
_______________________________ 
Kasser/fundraiser Susan B. Jensen 
 
_______________________________ 
Sekretær Susanne Henriksen 
 
_______________________________ 
Kajakansvarlig Kim Borchers 
 
_______________________________ 
Suppleant 1 Inge Bredahl 
 
_______________________________ 
Suppleant 2 Claus Lerche 

 


