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NR 1.  Gennemgang af referat (SH) 
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Sagsfremstilling:  

Vi gennemgår referatet fra 25 april. Susanne har printet version med vi underskriver. 

Susanne gennemgår referat. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi gennemgik referatet og underskrev 

 

 

 NR 2. Økonomi (SJ) 
 

Sagsfremstilling:  

Susan gennemgår økonomien. Er der gået penge ind fra Veluxfonden! Har vi fået støttepenge fra 2017 

fra kommunen? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Pengene er ikke gået ind for kommunen og Veluxfonden, vi afventer fortsat. 

 

 

 NR 3. Nyt fra Udvalg, samt gennemgang og opdatering af ”to do liste” (Alle)       
 

Sagsfremstilling:  

Vi hører nyt fra udvalg, samt bordet rundt i bestyrelsen. Opdaterer ”To Do Liste”  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Svømmeudvalg: 

Tider til ny sæson er kommet. Kommer ud i starten af august. 

 

Kajakudvalg: 

Kim: Der kommer måske en langtur i det sydfynske øhav for kajakker. 

Salg af 4 stk. plastikkajakker og ønske om 2 stk. glasfiber kajakker. 

 

Foundraiserudvalg: 

Susan har ikke nået at gøre noget endnu 

 

Materialeudvalg: 

Claus: Det går godt. 

Holder et møde en gang i september med udvalget.  

 

Turudvalg: 

Der sker ikke så meget i øjeblikket. 

Fyn rundt i uge 31 

Sct. Hans aften – tur til Bøsøre 
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Instruktørudvalg: 

De aktive killinger er nu frigivet. 

 

 

Trivselsudvalg: 

Er i gang med at arrangere killingedåb og fest 

Det går rigtig godt med grill-roning  

 

Ældreudvalget: 

Det går rigtig godt. 

 

Husudvalg: 

Gulv og gelænder skal ordnes på terrassen.  

 

 

 NR 4. Datalovgivningen (SJ) 
 

Sagsfremstilling:  

Vi bliver klogere på den nye datalovgivning. Susan fortæller om hvad det betyder for NR 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan gennemgik datalovgivningen i forhold til NR. Der laves et par smårettelser og så lægges det ud 

på hjemmesiden.  

 

 

NR 5. Nøglefri roklub (BS)                                                                                                                                                    
 

Sagsfremstilling:  

Ny billig løsning, skal vi teste den? Prisen er sølle 3000 kr.   

 

Bestyrelsens beslutning: 

Brian viste system. Brian afprøver over sommeren. Hvis det indføres, så laves der en introaften, hvor 

der er hjælp til installation af app. 

 

 

 

 

 NR 6. Strategi Køreplan (BS)                                                                                                                                      
 

Sagsfremstilling:  

Vi gennemgår ideoplæg til strategiforløb, og drøfter første trin som er Mission og vision 

 

Bestyrelsens beslutning: 
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Brians mission, vision og værdier blev godkendt. Processen fremadrettet blev gennemgået og der er 

enighed om, at der laves et årshjul til efteråret.  

 

Ønske om 2 medlemsmøder om året.  

 

Brian gennemgik, hvordan vi gør i forhold til Strategi 2019-2024: Hvem er vi – hvad vil vi – hvornår 

gør vi det?  

Ergometerudvalg – ergo - Brian 

Materialeudvalg – inrigger - Claus 

Kajak – Kajakudvalg - Kim 

Coastel – materialeudvalg eller roer der gerne vil ro coastel  

Outrigger – Brian 

Ny platform – alle kan tænke – standup padle? 

 

 

 

 

 NR 7.  Næste møde                                                                                                                               

 

Næste møde bliver: 

Onsdag den 8/8-18 kl. 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


