
 
   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 13. oktober 2021 kl. 17.00  

Til Stede: 
Brian Sørensen BS Hus- ergometer- killingedåb – Instruktørudvalg 

Birgitte Riis 65+ udvalg 
Claus Lerche CL Materiale- ronetværkfyn- trivsel – tur/motionsudvalg 

Kim Borchers KB Kajakudvalg 
Lene Kolster LK  
Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg 
 
Afbud fra: 
Susan Jensen SJ Fundraiser-og tøjudvalg                                                             
 
 
 

Indhold:                                                                                                                                        
Ansvarlig/fremlægger 
 
    
Pkt. Tekst Hvem 
1 Opfølgning på workshop – første punkt SJ 
2 Standerstrygning 2021 BS 
3 Roreglement – skal det ændres CL/BS 
4 Coastal både køb - sidste detaljer BS 
5 Tour de France – hvad gør vi? ALLE 
6 Standerhejsning 2022  CL 
8 Bordet rundt samt nyt fra udvalg                                                                                             ALLE 
   
 Næste bestyrelsesmøde? ALLE 
 
 

  

Vedhæftet: Order Form, Nyborg Roklub-2021.pdf 
 
 
Punkt 1.  Opfølgning på workshop – samt første punkt 

 

Sagsfremstilling:  
Kommunikation 
 
Bestyrelsens beslutning: 
Charlotte gennemgik det, der blev besluttet på workshoppen.  
 
 
 



 
   

 
 
 

Punkt 2.  Standerstrygning 2021 

 

Sagsfremstilling: 
Har vi styr på standerstrygning 30. oktober?  
 
Bestyrelsens beslutning: 
Det er der styr på. 
 

Punkt 3. Roreglement – skal det ændres  

 

Sagsfremstilling: 
Vi drøftede på workshoppen ”svømmeprøver”. Vi skal beslutte om følgende er en god ide! 
1. Daglig rofarvand ændres til under broen. 
2. Daglig rofarvand vinter ændres til fyret. 
3. Vil du ro sculler (1x, 2x, 4x, C1x) skal du hvert år aflægge en 300 meter svømmeprøve 
4. Vil du ro udenfor daglig rofarvand, skal du hvert år aflægge en 300 meters 
svømmeprøve 
 5. Frigivet til inrigger, så er du frigivet til coastal (undtagen C1x) 
6. For at ro C1x kræves yderligere at der ises en re entry i C1x (vending af båd, samt re 
entry). 
 
For at komme på et A+B instruktørkursus under DFfR, skal du kunne ro med både med 1 
og 2 årer, for at blive godkendt af bestyrelsen til kurset. 
 
Bestyrelsens beslutning 
Claus ændrer roreglementet vedr. svømmeprøver. 

 
 
Punkt 4. Coastal både køb - sidste detaljer 
 

Sagsfremstilling:  

Listepris 2021 for KAITO C1x er 37500kr og C2x er 58500kr. 
Vedr. betaling, er det 30% af nypris ved bestilling (28.800 kr.). Den aftalte rabat på 5750kr 
jf. lejeaftalen kommer ved levering og restbetaling til maj. 
 
Se vedhæftet fil 
 



 
   

 
Bestyrelsens beslutning: 
Brian gennemgik ændringer. 
 

Punkt 5. Tour de France – hvad gør vi? 
 

Sagsfremstilling:  
TDF kommer til Nyborg 2. juli 2022. Hvad gør vi?  
Skal vi sælge noget, skal vi tilbyde en rotur og meget mere! 
 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi arbejder videre med TDF. Vi vil tilbyde roning på dagen mod betaling 
 
 

Punkt 6. Standerhejsning 2022 
 

Sagsfremstilling:  
Standerhejsning 2022 skal være en del af 100 dage inden TDF. Så for at få mere omtale 
laver vi en ”GUL” standerhejsning. Hvad skal vi gøre? Vi drøfter sagen 
Kan vi rykke standerhejsning 1 uge frem? 
 
Bestyrelsens beslutning: 
Gul standerhejsning i 2022 lørdag den 2. april kl. 9.00 til brunch 
 
 

Punkt 6. Bordet rundt samt nyt fra udvalg                                                                                             
 

Sagsfremstilling:  
Bordet rundt – vi lytter       
 
Bestyrelsens beslutning: 
Vi lytter 
 
Birgitte: 
Nye medlemmer tror man kommer ved mund til mund. 
+60 holder afslutning i oktober. 
Der er ved at komme i gang i e-roning, det er vejen frem. 
Mona har sat en dato i 17.-19. maj 2022 ved Silkeborg. 
 
 
 
 



 
   

Kim:  
Kajakafdelingen mister medlemmer, så Kim laver roskole til foråret.  
Kim undersøger, om han kan få hjælper. 
 
Lene: 
Vil lave intro til nye medlemmer. 
 
Claus: 
Helle forespørger, om hun må sætte en reol op til at bytte bøger. Det er hermed 
godkendt. 
 
DFfR har sat prisen op på kurser til 550 kr., så et kursus med 25 kursister giver et større 
overskud, når vi afholder det hos os. 
 
Langtursstyrmandskursus i november. I 2022 kommer der 4 kurser, hvor vi lægger hus til. 
 
Trivselsudvalgsmøde i januar 2022. 
 
Materialeudvalget arbejder i løbet af vinteren. 
 
Amager Ro- og kajakklub vil gerne komme til foråret.  
 
Brian: 
Intet 
 
Susanne: 
Torsdag planlægger vi forplejning til kursus i november.  
 
Ringer til Energi Fyn med fastprisaftale.  
 
 
 
Næste møde 17/11-21 kl. 17.00  
Susanne bestiller smørrebrød. 


