
 
   

 

 Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 30. oktober 2019 kl. 17.00 i Nyborg Roklub 

 

Til Stede: 

Anette Jørgensen AJ 

Claus Lerche CL 

Kim Borchers  

Susan Jensen SJ 

Susanne Henriksen SH 

 

Afbud: 

Inge Bredahl IB 

Brian Sørensen – sad i kø på motorvej 

 
 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Nr. 1 - Ombygning af førstesalen                                                                                                                      

CL    

Nr. 2 - Roning næste sæson                                                                                                                               

BS 

Nr. 3 – Næste stormflod 

Nr. 4 – Rengøring 

Nr. 5 - Nyt fra Udvalg                                                                                                                                            

ALLE 

             Annette: Instruktør- og trivselsudvalg 

             Brian: Hus- ergometer- killingedåbsudvalg  

             Claus: Materiale- ronetværkfyn- og tur/motionsudvalg 

             Inge: 65+ udvalg 

             Kim: Kajakudvalg 

             Susanne: Svømmeudvalg  

             Susan: Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

NR 1.  Ombygningen af førstesalen (CL) 

 

Sagsfremstilling:  

Vi mangler sidste del af ombygningen af førstesalen.  

 

Bestyrelsens beslutning: 

Der sker ikke så meget, når Lars ikke er hjemme. Når han er retur, så skal der dør og paneler op. Claus 

bestiller skabe hjem, så de kan blive samle og sættes op den 23. november. 

 

 NR 2. Roning næste sæson (CL)       

 

Sagsfremstilling:  

Efter en sæson med tilbagegang, så lad os tage en snak om hvad der kan gøres anderledes! 

 

Bestyrelsens beslutning 

Roskole aflyses næste sæson. Det bliver så evt. nye medlemmer kan komme i maj måned på alm. 

roaftner. Evt. reklame på standerne i byen igen. Ny roere skal have en god oplevelse i starten og så kan 

der bygges teori på. Claus har forslag til teorikort og vil gerne sørge for at få dem lavet.  

 

NR 3. Næste Stormflod 

 

Sagsfremstilling:  

Kommunen har varslet en stor plan for sikring af hele Byen. Derfor hænger roklubbens 

stormflodssikring i en tynd tråd. Ideer til ændringer ved næste stormflod, eller har det fungeret godt de 

andre gange? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Der bliver arbejdet ved kommunen, så vi kan ikke gøre så meget nu. 

Snak om hvad vi kan gøre selv. Pynteliste op på udvendige vægge, så der kan hæftes presenninger på. 

 

 NR 4. Rengøring (BS)                                                                       

 

Sagsfremstilling: 

Da vi i denne sæson har endnu flere hold, er der så brug for mere rengøring? 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susanne skriver til instruktørerne om det er nødvendigt med 1 gang mere. 

 

 

 

 



 
   

 NR 5. Nyt fra udvalg (Alle)       

 

Sagsfremstilling: 

Vi lytter til nyt fra udvalgene 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan: Der er brugt 32.000 kr. på byggekontoen.  

Claus: Helle og Claus vil gerne tage trivselsudvalget i en overgangsperiode, når Anette stopper.  

Materialeudvalg: Bådene er i god stand. Der skal males væg i bådehallen den 23/11. Danehofs venner 

kommer og henter hvad de vil have, resten ryger ud.  

 

 

 

Næste møde 27/11-19 kl. 16:30 


