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Referat Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 25. august 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 

Susan Jensen   SJ  Fundraiser-og tøjudvalg 

 

Punkter: 

1 Status på økonomi SJ 

2 Skal vi købe 2 stk. coastalbåde (1 stk. 1x og 1 stk. 2x) BS 

3 Roreglement ændres CL/BS 

4 Ungdomsafdeling sidste nyt BS 

5 Gang i gaden 18. september ALLE 

6 SUP reglement CL 

7 Dagsorden til Workshop BS 

8 Bordet rundt samt nyt fra udvalg ALLE 

Næste bestyrelsesmøde? ALLE 

 

Punkt 1. Status på økonomi 

Sagsfremstilling: 

Susan giver en kort status på økonomi – det skal vi bruge til at beslutte bådkøb 

Vi er gået ned i procentsatsen fra kommunen - den ligger nu på 40%. Det er fordi vi ikke har så mange unge 

og ældre mere.  

Kajakker - Birgitte R - køber evt. de to der er til salg.  

Bådtrailer er købt 

Solgt nogle scullere 

Susan gennemgik regnskabet pt.  

El, vand og varme bruger vi for 70000 kr. om året. Når vi går fra 70% til 40% vil vi fremadrettet måske skulle 

sætte kontingentet op fra næste år. 

 

Susan skriver lige et par sætninger om sammensætningen af medlemmer, for at få det høje tilskud. 

(lokaletilskud) 

 

Punkt 2. Skal vi købe 2 stk. coastalbåde (1 stk. 1x og 1 stk. 2x) 

Sagsfremstilling: 

Vi har snart afsluttet lejeaftalen med Thomas Ebert omkring coastal bådene. 

Hvis vi køber de 2 grønne både er prisen. 

Nyborg Roklub har forkøbsret på bådene frem til 31. oktober. 

C2x kan købes for 56000kr minus lejebeløbet (7000kr), dvs. 49000kr (inkl. moms). 

C1x kan købes for 34500kr minus lejebeløbet (4500kr), dvs. 30000kr (inkl. moms). 
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I alt: 79.000 kr. 

Ved køb vil der gives 2 år alm. produkts garanti fra købsdato. 

Hvis vi køber 2 nye både i glasfiber (de grønne er kulfiber) så er prisen 

C2x kan købes for 57000kr minus 1/2 lejebeløb (3500kr), = 53500kr (inkl. moms). 

C1x kan købes for 36000kr minus 1/2 lejebeløbet (2225kr), = 33775 (inkl. moms). 

C1x ny model kan købes for 38000kr minus 1/2 lejebeløbet (2225kr), = 35775 (inkl. moms). 

I alt: 87.275 kr. eller 89.275 kr. 

Vi kan få leveret disse både til standerstrygning eller før 

Hvis vi vil have dem leveret med ”Nyborg Roklub” skrevet på bådene kan de leveres 

til foråret uden merpris 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Vi køber to både til foråret - C2x og C1x, i stedet for de to grønne. 

 

Punkt 3. Roreglement ændres 

Sagsfremstilling: 

Følgende ønskes ændret: 

”Der må absolut ikke bades eller fiskes fra bådene. Skift i bådene skal så vidt muligt ske tæt på 

land, hvor man kan bunde.” 

Ændres til: 

”Der må ikke fiskes fra bådene. Skift i bådene skal så vidt muligt ske tæt på land, hvor man kan 

bunde.” 

Følgende ønskes tilføjet til reglement: 

 

Der kan og vil ikke gives dispensation fra roklubbens roreglement 

Gentagne overtrædelser af reglementet medfører eksklusion af klubben. 

Bestyrelsens beslutning 

 

De to forslag blev vedtaget af bestyrelsen.  

 

 

Kajakreglementet skal revideres inden Kim stopper i bestyrelsen. Det skal laves efter IPP-reglerne. 

 

Punkt 4. Ungdomsafdeling sidste nyt 

Sagsfremstilling: 

Thor Jørgensen ønsker at starte en ro aktivitet Nyborg Gymnasium. Der gives en status er: 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Han starter et hold op i uge 35 - de starter i ergometer. De kan evt. stille op til ergometerstævner. Hver 

onsdag kl. 15.00. Derefter vil de gerne ud i coastalbådene.  
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Punkt 5. Gang i gaden 18. september 

Sagsfremstilling: 

Vi er med til ”Gang i gaden” 18. september – hvad skal vi tilbyde? 

10.00 til 14.00 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi tager et par både med op på torvet. 

- Ergometer 3 stk 

- C1x 

- Kajak 

- Visitkort 

- Banner og flag 

 

Lene, Claus og Brian 

Lene finder 2-3 mere 

 

 

Punkt 6. SUP reglement 

Sagsfremstilling: 

Claus Lerche har et forslag med omkring et eventuelt kommende SUP reglement. Vi bliver 

orienteret, og drøfter reglementet kort. 

Bestyrelsens beslutning: 

Vi snakker videre om SUPs på workshop. 

 

Punkt 6. Dagsorden Workshop 

Sagsfremstilling: 

Vi skal snart have workshop hos Claus Lerche. Vi får lavet en dagsorden, og snakket 

workshoppen igennem. Start kl. 17.00. 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Vi har brugt meget energi på alt andet en udvikling af klubben (brand, ombygning osv.) 

 

Hvad skal vi investere i på en 5 års plan 

- Hvor mange medlemmer skal vi være? 

- Hvor skal klubben hen? 

- Charlotte står for mødet og laver et oplæg.  

- Mad udefra - Claus Lerche - osteboden tapas - 9 stk 

- Roskolen skal evt. tages op igen 

- Eventuelle punkter skal der tænkes over. 

- Hvad skal vores mål være for fremtiden? 

- Styr på organisation og udvalg (max 5-6 udvalg) 

- Hvilke udvalg skal vi have i klubben? 
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Punkt 6. Bordet Rundt 

Sagsfremstilling: 

Bordet rundt – vi lytter 

Bestyrelsens beslutning: 

 

 

Brian  BS Hus- ergometer- killingedåb – Instruktørudvalg 

 Indendørssæson starter 1. september - alle tider lægges ind på holdsport i weekenden og 

sedler med tider hænges op i motionsrum og på 1. sal. 

 Regnskab for trailer -  

Birgitte Riis   65+  udvalg 

  

  

Claus Lerche   CL  Materiale- ronetværkfyn- trivsel - tur/motionsudvalg 

 København - 2 og 3 oktober - robåde og kajakker (rettigheder) - opslag til hjemmeside CL 

 Andre kan også arrangere ture - Lars/Susanne M 

Trivselsudvalg - planen kører efter kalenderen 

  

Kim Borchers   KB  Kajakudvalg 

 Evt. booste kajakafdelingen via holdsport 

  Rettighed - k-stmd. - kajakafdelingen 

   

Lene Kolster   LK Rokort - Broløb 

 Lene og Claus får lavet en gennemgang af rokort og medlemslisten. 

 Broløb - 28 tilmeldte hjælpere 

Susanne Henriksen  SH  Svømmeudvalg 

 Svømning?  

 Rengøring efter festerne - snakke med Susan / Anette Jørgensen 

Susan Jensen   SJ  Fundraiser-og tøjudvalg 

  

  

Tour de France møde den 22. september - Lene K og Brian. 

 

  


