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1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

Sekretæren læser referatet op fra sidste møde, og det underskrives.  

Referatet godkendt 

                   

2. Udvalg i klubben/fremtiden 

 
Beslutningstema Udvalg i klubben 

 

Sagsfremstilling (Claus, Brian) Claus Lerche har lavet et oplæg, med forslag til en 

mulig udvalgsstrategi. Vi gennemgår forslaget.  

Se vedhæftet fil i mail 

 

Formand Brian Sørensen, foreslår at vi på længere 

sigt, laver en klubudviklingsaftale med DFfR.  

https://roning.dk/kerneydelser/viden/klubudvikling 

Foreslår at aftalen starter efter ombygningen. Vi 

snakker begge ting igennem. 

 

Indstilling Bestyrelsen bliver enig om 

udvalgssammensætning, og tager en beslutning 

om ja/nej til en aftale om klubudvikling.  

Bestyrelsens beslutning Efter sommerferien gennemgår bestyrelsen 

udvalgene og derefter indkaldes der til 

medlemsmøde, så de interesserede kan melde ind 

til udvalgene. 

Til årsskiftet laver Nyborg Roklub en 

klubudviklingsaftale med DFfR. Mødes evt. med 

Middelfart Roklub inden. 
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3. Ombygningsfest 

 
Beslutningstema  Indvielsesfest/110 års fest 

 

Sagsfremstilling (Brian) Vi snakkede om på sidste møde at holde en fest 

når ombygningen står klar.  

Lad os tage en snak om hvad denne fest skal 

indeholde.  

Indstilling Bestyrelsen tager stilling til rammerne for 

festen. Der tages stilling til hovedpunkterne og 

nedsættes hvis muligt et festudvalg – hvem skal 

med. Dato er ukendt endnu  

Bestyrelsens beslutning Der skal være band. Mad udefra.  Der nedsættes 

en festudvalg. Anette og Susanne er 

tovholdere.  

 

4. Multibassin  

 
Beslutningstema Multibassin 

 

Sagsfremstilling (Kim, Claus) Som led i helhedsplanen for Nyborg Marina har 

Nyborg Kommune besluttet at gå videre med 

planlægningen af et multibassin med tilhørende 

multihus og depotrum. 

I den forbindelse vil vi gerne invitere 2-3 

repræsentanter fra hver 

forening/interesseorganisation/ 

uddannelsesinstitution til en workshop. 

Workshoppen finder sted: 

Mandag den 29. maj kl. 17.00-19.30 i kantinen 
på Rådhuset. Benyt indgang D 

Indstilling Bestyrelsen drøfter hvad roklubben kan bruge 

et evt. multibassin til, og vælger 2-3 personer 

der vil deltage i workshoppen. 

Bestyrelsens beslutning Claus og Kim tager med til mødet. Vi kan bruge 

bassinet til kæntringsøvelser og svømmeprøver.  

Vi har sagt nej til, at rengøre for fugleklatter 

m.m. rundt om bassinet. 
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5. Roskolen 2017 (hvordan gik det?) 

 
Diskussion Hvordan gik roskolen 2017 

 

Sagsfremstilling (Brian, Anette, Susanne) Hvad oplevede vi af godt/skidt på årets roskole. 

Noget der skal ænders?  

Indstilling Bestyrelsen drøfter roskolen, og evt. laver 

rettelser til næste års skole 

Bestyrelsens beslutning Det gik godt. 

En skam vi måtte aflyse roning søndag. 

Intet skal ændres, måske Anette J, Susanne og 

Lene S overtager næste år. 

 

6. Orientering om ombygningen 

 
Orientering Ombygning af motions- og baderum 

 

Sagsfremstilling (Brian) Sidste nyt omkring ombygningen. Pengene er 

frigivet fra Teknik- og miljøudvalget, og er med 

på næste byrådsmøde 23/5-2017.  

Orientering Bestyrelsen får indsigt i ”sidste nyt” fra 

ombygningen. 

Brian forventer, at ombygningen starter 

omkring 1. juni 2017 

 

 

7. Bordet rundt 

 
Bordet Rundt Vi hører alle i bestyrelsen om de har småting der 

skal orienteres/drøftes. 

 

Sagsfremstilling (Brian) 

 

 

Brian: 

Roning på Holckenhavn Fjord -  har været i 

Grønt Råd. Der afholdes møde den 29. maj 2017 

kl. 10.30 i Nyborg Kommune for at finde en 

løsning. 
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Søsportens kontaktudvalg: Orientering herfra. 

Forsikring: Kim/Susan 

Assens Roklub 100 år Gave. Gave til 500 kr. 

Susan overfører penge til Assens Roklub og 

Brian tage kort med, som Susan laver.  

Kulturnatsmøde: Ingen info 

65+ støtte? Inge søger til vandtætte mobilposer, 

m.m. 

Sponsorat 30.000 kr. + maling: Munch har 

sponsoreret. Båden skal males i orange.  

Mappe til referater, køb af printer: 

Er indkøbt. 

Anette: Er det ok, at klubben lægger ud til 

depositum til leje af både i Tolo. OK. 

Susan: Intet 

Susanne: Godt instruktørkursus B. 

Kim: Svømmehallen lørdag den 20. maj. Claus 

deltager med sculler.  

Inge: Intet 

Claus: Intet 

 

Indstilling Der høres hvert medlem inkl. suppleanter om 

noget skal informeres til bestyrelsen  

 Se ovenfor. 

Susan, Anette og Susanne finder ud af, hvordan 

der afregnes for udlån og rengøring af 1. salen. 
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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 

 


