
 
   

 

Referat fra Nyborg Roklubs bestyrelsesmøde 29. marts 2021 kl. 19 Online via Microsoft Teams 

 

Til Stede: 

Brian Sørensen BS Hus- ergometer- killingedåb - Instruktørudvalg 

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

Lene Kolster LK  

Susan Jensen SJ Fundraiser-og tøjudvalg                                                             

 

Afbud: 

Inge Bredahl IB 65+ udvalg 

Susanne Henriksen SH Svømmeudvalg  

Kim Borchers KB Kajakudvalg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indhold:                                                                                                                                        

Ansvarlig/fremlægger 

 

    

Pkt. Tekst Hvem 

1.  Ro sæsonen 2021 med covid19 opstart  BS 

2. Generalforsamling 2021 BS 

3. Ny trailer til roklubben  BS 

4. Møde med Fynske Bank efter påske BS 

5. Skærmen rundt (Bordet rundt) samt nyt fra udvalg                                                                                             ALLE 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er inviteret til at deltage i en Microsoft Teams-møde 

 

Titel: Online bestyrelsesmøde 29 marts kl. 19 

Tidspunkt: 29. mar. 2021 19.00.00 

 

Deltag på din computer eller mobilapp 

Klik her for at deltage i mødet 



 
   

 

 

Punkt 1.  Ro sæsonen 2021 med covid19 opstart 

 

Sagsfremstilling:  

Vi starter ro sæsonen efter påske. Er det tirsdag og torsdag samt onsdag, eller mandag, onsdag, 

lørdag? Nye covid19 regler igen, skal vi tænke med ind i planen. Vi tager en snak om sæsonen.  

Der er møde med instruktørerne tirsdag d. 30. marts kl. 17 ang. sportsroning og ro aftner. Vi 

som bestyrelse drøfter emnet. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

 

Ro-sæsonen starter efter påske. 

Mødes udenfor klubben - et bådhold ad gangen og uden mundbind. 

Stadig spritte af og vaske både mv. som hidtil. 

 

Møde om sportsroning d 30.3 med instruktørerne - mere info følger herefter. 

Planen er at sportsroning bliver onsdag og roaftener fremover bliver så mandag og torsdag. 

April og oktober samt sportsroning kl. 18 

Resten af roaftenerne er kl. 19 

 

 

Punkt 2.  Generalforsamling 2021 

 

Sagsfremstilling:  

Årets generalforsamling bliver en udfordring også selvom den er rykket til maj. Her er teksten: 

Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, 

foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner kan afholdes med op til 50 personer til stede på samme 

sted samtidig. 

Det er et krav, at generalforsamlingen foregår udendørs. Lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter 

skal holde lukket. For at der kan være tale om et ”lokale”, skal der som udgangspunkt være tale om et 

egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering 

betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, f.eks. ved at have solide 

vægge, fast gulv, varmeforsyning mv. 

Tænker vi afholder den udendørs, evt. i et lejet telt, hvor vi gør den så kort som muligt, eller skal vi rykke 

den igen? Formandens beretning kan evt. lægges online, og forslag og valg gøres effektivt. Vi snakker om 

det. 



 
   

Bestyrelsens beslutning: 

Inden generalforsamlingen lægges beretning og regnskab ud, så kan vi mødes kort udenfor roklubben 

for blot at stemme - inkl. nyt medlem til bestyrelsen. Er der spørgsmål til regnskab eller beretning, må 

det stilles. 

 

Punkt 3. Ny trailer til roklubben 

 

Sagsfremstilling:  

Claus Lerche og jeg har diskuteret en ny trailerløsning. Må vi gå videre med det projekt? Vi vil 

besøge en forhandler og drøfte pris og anvendelse efter påske! 

 

Bestyrelsens beslutning 

 

Brian og Claus har kig på en trailer og vil køre ud og kigge på den - NRV vil nok give tilskud, men vil 

gerne kende prisen.  

 

Punkt 4. Møde med Fynske Bank efter påske 

 

Sagsfremstilling:  

Fynske Bank vil gerne mødes efter påske. Nogen der vil med? Vi skal drøfte fremtiden for vores 

samarbejde og foreslå en mødedato. 

 

Bestyrelsens beslutning: 

Susan og Brian tager ned og se, om det er muligt at aftale noget. 

 

Punkt 6. Bordet Rundt 

 

Sagsfremstilling:  

Bordet rundt hedder i denne udgave skærmen rundt 😊 

 

Bestyrelsens beslutning 

 

Vi lytter  

 

Claus - materialeudvalg: Er i gang med at give Søstjernen  den helt stor tur ind- og udvendig samt nye 

fodspark mv. 

Alle både, de kan nå, får nogle større trædeflader ved 1’er sædet.  

Ellers er der ikke sket så meget i Corona-tiden. 



 
   

Når der males med epoxy, så bør lokalet bruges mindst muligt af andre, da der er heftige lugtgener. 

1 og 2’er coastal er kommet hjem - det er nok ikke dem vi skal købe, da de er godt brugte. Vi kan også 

kigge efter nogle, hvor riggen kan klappes op. Vi kigger os omkring og se, hvad der er muligt.  Evt. 

besøge nogle af de klubber, der har købt fra Agerbirk. 

Ronetværk Fyn. Der har været inviteret til gåtur i Svendborg. Der var vist ikke nogen fra Nyborg. Det 

kommer op igen, men vi afventer  

Trivselsudvalg: Der arrangeres flittigt gåture om søndagen - det er superfint alternativt til de manglende 

roture.  

Turudvalg: Der er tur via DFfR - til Skanderborg - måske flere fra Nyborg kan være interesseret 

Susan: fundraiser - der er sendt forskellige ansøgninger - et afslag modtaget, men afventer resten. 

Lene: har købt pantsække 

 

For referat: Lene 

 

 

 


