
Bestyrelsesmøde 28. august 

   

 

Referat af Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 28. august kl. 17.00 i Nyborg Roklub 

 

Til Stede: 

Anette Jørgensen AJ 
Brian Sørensen BS 
Claus Lerche CL 
Kim Borchers KB 
Susan Jensen SJ 

Susanne Henriksen SH 

Afbud:  Inge Bredahl IB 

 

 
 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

Nr. 1 – ”GANG I GADEN” 5. oktober 2019 kl. 10.00                                                                                   
BS         
Nr. 2 - Ombygning af førstesalen                                                                                                                      
CL    
Nr. 3 - Opfølgning af 5 årsplanen (kort)                                                                                              
SJ/BS 
Nr. 4 – Nyt fra Søsportens kontaktudvalg                                                                                                     
CL 
Nr. 5 – Forsikringsgennemgang Tryg                                                                                                                
KB 
Nr. 6 – Klubaften 18-9-2019                                                                                                                    
BS 
               Info omkring planer på førstesal 
               Demensroning – Hvad er demens og hvad er demensroning 
               Fynske Bank? 
               Udvalg – nogen ændringer                                                                                                                    
Nr. 7 - 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                                                             
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NR 1.  ”GANG I GADEN” (BS) 
 

Sagsfremstilling:  

Vi er på folderen til ”gang i gaden”. Vi kan hente nye medlemmer til evt. 
rospinning/roning. Hvad laver vi 
 
Bestyrelsens beslutning: 

6 ergometer + instruktørergomenter og evt. en kajak og intrigger sættes op. 
For at få medlemmerne til at tilmelde sig, slås det op på holdsport, hvor medlemmerne kan 
tilmelde sig hold, som kører 15-20 min. Folk i gaden kan så prøve. 
Claus, Anette, Kim og Brian deltager. 
Brian laver en plan.  
Der skal trykkes indmeldingsblanket og folder. 
 
 

 NR 2. Ombygning af førstesalen (CL)       
 

Sagsfremstilling:  

Ombygningen er godt i gang. På mødet 7. august blev førstesalens fremtid besluttet. Hvad 
er status nu, og hvad skal vi nå i år? 
 

Bestyrelsens beslutning 

Regningerne kommer fra Bygma.  
Ombygningen gennemgået. Tidsplanen holdes. 
 
 

NR 3. Opfølgning af 5 årsplanen (kort gennemgang) (SJ/BS)                                                                      
 

Sagsfremstilling:  

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

1 kajak indkøbt, vi har fået 2 årer, 30.000 kr. til hejseværk 
 
Claus: Til foråret laves arbejdsdag, hvor loftsplader i bådehallen sættes op. 
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 NR 4. Nyt fra Søsportens kontaktudvalg (BS)       
 

Sagsfremstilling: 

Claus var til møde i Søsportens kontaktudvalg. Claus giver en briefing 
 

Bestyrelsens beslutning: 

Claus har været til møde. Der er reception på havnekontoret 13. september 2019 kl. 13. 
Belægning er ikke færdig. 
Orientering om højvandssikring. 
Bro til ro- og kajakklubben, havnebassin udsat beslutning til tidligst 2020-2021, da der ikke 
var søgt Kystdirektoratet. 
Fliser rundt om klubben, kontakt Lars Andersen. Kommer ind under roklubben. 
Havnens dag i 2020, det er havnelederen der står for det. Vides ikke hvad der skal ske. 
11-13. oktober har sejlforeningen arrangeret DM 
2020 vores egen langdistance. 
Der vil komme flere skilte på havnen. 
 

 NR 5. Forsikringsgennemgang Tryg (KB)       
 

Sagsfremstilling: 

Kim gennemgår forsikringstilbuddet fra Tryg forsikring 
 

Bestyrelsens beslutning: 

Tryg: Bygningsforsikring 
Nemforsikring: Indbo, både, alt for 6,5 million 
Kim gennemgik tilbud fra Tryg. 
Besluttet at vi samler alle vores forsikringer hos Tryg. 
 

 
 NR 6. Klubaften 18-9-2019 (Alle)       
 

Sagsfremstilling: 

På mødet 7. august besluttede vi en klubaften. Vi sammensætter en menu for aftenen. 
Fynske Bank skal de komme? 

 
Bestyrelsens beslutning: 

Opstået fordi vi gerne vil fortælle om ombygning. 
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Lena og Annemette vil orientere om projekt demensroning. 
 
Fynske Bank vil gerne komme og orientere om banken, da de har sponseret årer. 
Udvalg – gennemgås  
 

 
 NR 7. Nyt fra udvalg (Alle)       
 

Sagsfremstilling: 

Vi lytter til nyt fra udvalgene 
 

Bestyrelsens beslutning: 

Anette:  

Dørene i kajakskuret binder. Der vil blive kigget på det til foråret.  

Firmaet der producerer armaturerne i baderummene har været og kigge på bruserne, da de ruster. Han vender 

tilbage med løsning. Susanne tager billeder, når det er skilt ad. 

Trivselsudvalget er blevet bedt om at tilkendegive, om de kan hjælpe til 2. og 3. november til 

langturstyrmandskursus.  

Hvem skal have fortjenstpokalen i år? Tænk til næste gang.  

 

Brian: 

Brian har meldt klubben til Kom og Prøv. 

Møde med havnelederen i næste møde bl.a. om forskønnelse af udenoms arealer, bådebro og slisker. 

Danehofregatta. Vi starter helst ikke op for 17-18 både. Der er lidt usikkert, vi ser hvad der sker. 

Der har været en påsejling i havnen på 4 års inrigger Albatros. Den er som skadet, at den skal på værft. Der 

skete heldigvis ingen personskade. Fiskerjollen har taget hele skylden.  

Falck og politi kunne ikke komme ind på marinaen pga. bommen. 

Vi investerer i 10 nye bådvogne. Det vil koste ca. 40.000 kr.  

 

Claus: 

Kajakskur, Claus og Lars har kigget på portene, da de hænger. Vi må se på det til arbejdsdag til næste år. 

Albatros skal på værft. Claus undersøger, hvor den kan laves.  

Claus og folk fra kommunen har været til Sportslørsdag for kommunalbestyrelser. Nyborg vandt. 

Ronetværk Fyn har været på tur til Grønnehave. Gik fint. 
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Claus er i gang med at lave tur til Skanderborg – Randers til foråret.  

Claus har nogle 7. klasser med i ergometer nogle fredag formiddage.  

 

Kim: 

Jonas og Kim vil gerne på kursus. Er bevilget tidligere. 

Vil gerne have flere svømmeveste. Søges ved Tryg fonden. 

Kim kontakter Lene S om tider til kajak i svømmehallen. 

 

Susanne: 

Intet. 

 

Susan: 

Orientering om ind- og udmeldinger 

 

 

 

Næste møde 18. september 2019 inden medlemsmøde. 

 

 

 
 
 

 


