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1. Kørselsgodtgørelse til DFfR kurser  

 
Beslutningstema Kørselsgodtgørelse 

 

Sagsfremstilling (Anette/Brian) Skal Nyborg Roklub betale udgifterne til kørsel, 

når vi sender medlemmer på DFfR kurser til 

gavn for klubben? 

 

 

Indstilling Bestyrelsen drøfter hvilke regler der skal være 

fremadrettet Satsen 2017 er 3,53 kr./km 

 

Bestyrelsens beslutning 2 kr. pr. km ved dokumentation. Broafgift 

refunderes også. 

 

 

 

2. Leje af 20 fods container under ombygningen af klubhus. 

 
Beslutningstema Leje af 20 fods container  

 

Sagsfremstilling (Claus) Hvis både motions- og baderum og værkstedets 

gulv, skal støbes om, mangler vi plads. Claus 

Lerche har indhentet priser på leje af en 

container 

 

Indstilling Bestyrelsen tager stilling til om vi skal leje en 

container, eller der skal findes en anden løsning. 

Brian har ansøgt kommunen om tilladelse. Svar 

ventes i løbet af april. 

Bestyrelsens beslutning Brian har søgt om opstilling af container. 3 mdr. 

koster 4.901 kr. For hver måned stiger prisen ca. 

1.200 kr. 

Når vi har tilladelse til opsætning, så sørger 

Claus for bestilling. 
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3. Ombygningen 

 
Beslutningstema Ombygning af motions- og baderum 

 

Sagsfremstilling (Brian) Vi gennemgår tegninger, og går ned og måler 

op i bådhallen, så alle er enige om det er den 

rigtige beslutning. Vi skal have pillet det sidste 

ned. (værdiskabe, billeder m.m.) 

 

Indstilling Efter gennemgang og opmåling godkendes 

planen. Vi finder en dato hvor vi får pillet det 

sidste ned, og flyttet alt i enten container eller 

anden løsning. 

Bestyrelsens beslutning De tre der har lejet 1. Salen kontaktes af Anette, 

så de er forberedt på ombygning. Anette tager 

kontakt til Peter Jordhøj, som skal undersøge 

om 1. salen kan friholdes for ombygningen den 

12. Maj. 1. salen udlånes ikke mere de 4 mdr. 

ombygningen står på. 

Forventet udgift for roklubben ved 

ombygningen er 150.000 – 200.000 kr., så vi får 

alt, hvad vi ønsker. 

Bestyrelsen har gennemgået tegningerne og 

målt op i bådehallen og værkstedet. Claus har 

godkendt målene. 

 

 

4. Udvalg i klubben 

 
Beslutningstema Oprettelse af diverse udvalg 

 

Sagsfremstilling (Brian) Da bestyrelsen har rigeligt at se til, med 

indkøring af ny bestyrelse og ombygning, 

drøfter vi kort hvordan vi kommer videre. Skal vi 

starte stille, eller udsætte arbejdet, 
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Indstilling Bestyrelsen drøfter kort fremtiden for arbejdet 

med at få udvalg op at køre. 

Bestyrelsens beslutning Claus laver udkast til hvilket udvalg, klubben 

skal have og en kort arbejdsbeskrivelse for 

udvalgene.  

 

 

5. ”First” Maritime forsikringer 

 

Orientering DFfR har indgået aftale med First  

 

Sagsfremstilling (Brian) Dansk Forening for Rosport har indgået en 

rammeaftale med First, for at give roklubberne 

de bedste muligheder for at få professionel 

sparring og gode tilbud på forsikringer. 

Alle roklubber, der er medlem af DFfR er 

dækket af Idrættens Kollektive Forsikringer, 

men denne fælles forsikringsordning dækker 

ikke alle tænkelige forhold 

Vi har desværre haft en episode, hvor et 

mandskab på 4 med styrmand er kollideret med 

et andet fartøj og ansvaret for ulykken var uden 

tvivl i robåden. Der skete kun materielle skader, 

men Idrættens Kollektive Forsikringer dækker 

ikke den slags uheld, idet de kun dækker det 

erstatningsansvar som, klubber, de ansatte og 

medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder 

for klubben. Styrmandens rolle er ikke at 

betragte som  

”arbejde for klubben”, men som menigt medlem. 

Indstilling Bestyrelsen tager stilling til om vi skal få 

lavet/skifte forsikring. Vi kan få lavet et pristjek 

hos First forsikring  

Bestyrelsens beslutning Det er styrmanden forsikring der skal dække 

skaden, hvilket forsikringen ikke gør, da det sker 

på vandet og styrmanden ikke er ejer af båden. 

Styrmanden kommer til at hæfte personligt, da 

roklubben heller ikke har en forsikring der 

dækker. 
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Kim og gerne Susan vil undersøge, hvad det vil 

koste for alle vores forsikringer ved First incl. 

skader på andre både. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DFfR Hovedgeneralforsamling  

 

Orientering DFfR har holdt HGF  

 

Sagsfremstilling (Brian/Claus) Claus Lerche, og Brian Sørensen deltog for 

henholdsvis Nyborg Roklub og 

Hovedbestyrelsen, til DFfR 

hovedgeneralforsamling 2017. Har det nogen 

betydning for Nyborg Roklub? 

• Vedtægter 

• 5 strategiske spor 

 

Indstilling Bestyrelsen bliver orienteret om HGF har nogen 

konsekvens for Nyborg Roklub  

Bestyrelsens beslutning Vedtægter: Alle Nyborg Roklubs vedtægter er 

lovlige. Det er nok, at medlemmer kan bevise 

overfor roklubben, at man kan svømme 300 m.  

 

5 strategiske spor: Brian og Claus orienterede 

fra mødet, kommer op på Nyborg Roklubs 

hjemmeside. 
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7. Bordet rundt 

 
Orientering fra bestyrelsen Vi hører alle i bestyrelsen om de har småting der 

skal drøftes 

 

Sagsfremstilling (Brian) Vi kører bordet rundt og tager en snak. 

 

Indstilling Der høres hvert medlem inkl. suppleanter om 

noget skal informeres til bestyrelsen  

Bestyrelsens beslutning Brian:  

29. april 2017 tømmes ud i omklædningsrum, 

motionsrum og værkstedet. Claus og Brian 

sørger for at få opslag op. Claus er tovholder. 

 

Claus låner Nyborg 90 til Finland i 

sommerferien.  

 

Der er spurgt, om der ikke kan laves et 250 km 

mærker til rospinning. Det kan der godt laves, 

men dem der ønsker at få det skal betale for 

det.  

Referater af bestyrelsesmøder bliver, så 

medlemmer kan tilmelde sig, så de får det pr. 

mail. 

 

Susan: Ikke til stede. 

 

Anette: 

Er der styr på roskolen? Trivselsudvalget er ok. 

Følger op når tiden nærmer sig. 

 

Kim: Kajakkursus i svømmehal den 8. april og 

20. maj. 

 

Susanne: Intet 

 

Claus: Har veste med til afprøvning. Dem der 

mangler, giver Claus besked om størrelse, så 

han kan bestille dem. 
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Inge: Inge holder styr på rovagter om 

formiddagen. Claus har tilbudt at komme og 

undervise i Blåhvalen efter påske. 

 

 

 

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 


