
Bestyrelsesmøde 27. marts 

   

 

Referat til Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 27. marts kl. 17.00 i Nyborg Roklub 

 
Til Stede: 

Anette Jørgensen AJ 

Brian Sørensen BS 

Claus Lerche CL 

Inge Bredahl IB 

Kim Borchers KB 

Susan Jensen SJ 

Susanne Henriksen SH 

 
Afbud: 

 

 

Indhold:                                                                                                                                        
Ansvarlig/fremlægger 

 

Nr. 1 – Roreglement skal ændres.   Vi gennemgår ændringer     CL 

Nr. 2 - Ombygning af førstesalen      CL                                                                                                               

Nr. 3 - Opfølgning af 5 årsplanen                                                                                                                   

Nr. 4 - Nyt fra Udvalg                                                                                                                                                 

Alle 

             Annette: Instruktør- og trivselsudvalg 

             Brian: Hus- ergometer- killingedåbsudvalg og Danehofløbet                 

             Claus: Materiale- ronetværkfyn- og tur/motionsudvalg 

             Inge: 65+ udvalg 

             Kim: Kajakudvalg 

             Susanne: Svømmeudvalg  

             Susan: Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

 

 

 

Bilag: Roreglement ændringer 
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NR 1.  Roreglement skal ændres (CL) 

 

Sagsfremstilling:  
Claus Lerche har ændringer til roreglement.  

 

Bestyrelsens beslutning: 
Vi gennemgår ændringerne og vedtager nyt reglement 

 

Roreglementet blev gennemgået og rettet til, så der nu ligger et opdateret reglement på 

hjemmesiden 

 

 

 NR 2. Ombygning af førstesalen (CL)       

 

Sagsfremstilling:  

Claus Lerche har forslag til skabe på førstesalen.  

 

Bestyrelsens beslutning 

Vi gennemgår forslaget og beslutter en løsning. 

 

Gl. bestyrelseslokale: 
Claus er kommet med et forslag til skabsvæg, så der bliver 5 skabe, med et midterskab af 
glas, så man kan se pokalerne. Det koster ca. 10.000 kr.  

Der er desuden lavet planer om at lave ny væg mellem gang og lokale, så der kommer 
isolering i ny væg.  

Der bliver holdt et møde om baren, når vi nærmer os august måned. 

 

 

NR 3. Opfølgning af 5 årsplanen) (BS)                                                                       

 

Sagsfremstilling:  

Vi ser på drift- og investeringsplanen. Går det som planlagt? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi gennemgår drift- og investeringsplanen.  
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Broløbspuljen har bevilget 10.000 kr. til kajak.     

Lena Jørgensen og Anne-Mette Simonsen vil lave pilotprojekt på rospin & demens. De har 

søgt nogle penge til det via kommunen.  

 

 

 NR 4. Nyt fra Udvalg (Alle)       

 

Sagsfremstilling: 
Er der spændende nyt fra udvalg? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Inge: Hygge hver onsdag, hvor der ofte er 25 mødt frem. Der snakkes om løst og fast. Der er 

lavet en tur til Silkeborg. Den er åben for alle i roklubben. 

De har lavet en forårsfest for formiddagsroerne den 10. april. 

Når flyerne er færdige, så sørger Inge for uddeling i Nyborg. Susan trykker 100 stk. Inge 

styrer det. Og så ser vi, hvad der sker.  

 

Anette: Prisen på lån af båd er fra i år 50 kr./sæde.  

Har fået tilbud på køleskab og fryser til ca. 8.000 kr.. Udskiftes ved ombygning.  

Roskole: der er tilmeldt 11 indtil nu.  

 

Betalingsmetode for løn til rengøring fortsætter som hidtil. 

 

Susan: 10.000 kr. til kajak se pkt. 5 års plan.  

3 udmeldt. 

 

Claus: Multibassin kommer først i gang oktober 19, det bliver mindre end planlagt og der er 

ikke indhentet tilbud endnu.  

 

Rovagt skal ikke fjernes.  

 

 

 

Referent  

Susanne Henriksen 


