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GENERALFORSAMLING 
Referat af generalforsamlingen i Nyborg Roklub onsdag, den 27. februar 2019 kl. 19.30. 

 
 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 
Dirigent: Lene Svejborg 
Referent: Susanne 
 
 

2. Formanden aflægger beretning. 
Brian bød velkommen og fortalte om: 
Vision og mission. Fremme sundhed og udvikling 
5 års plan – drift- og investeringsplan udviklet 
Årshjul 
Klubhuset færdigt juni 2018.  
Pantebrev på 200.000 kr. skal indløses med 20.000 kr. de næste 10 år. 
Over 150 medlemmer. 
Besparelser: For fremtiden købes der ikke nøgler, der er installeret Danalock,  
guld- og sølvåre – skal medlemmer selv betale, undtagen 1 gang.  
Internet, telefon og TV er opsagt. 
 
Formandens beretning godkendt. 
 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
Susan gennemgik regnskab for 2018. 
 
Godkendt. 
 
 

4. Kassereren fremlægger et budget for det kommende år. 
Susan gennemgik budget for 2019. 
 
Godkendt. 
 
 

5. Indkomne forslag.                                                                                        
Intet. 
 

6. Valg af Formand 
Brian R. Sørensen er på valg.  
Genvalgt 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: 
Sekretær/Susanne Henriksen.  
Genvalgt 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
På valg er: 
Inge Bredahl – Claus Lerche.  
Genvalgt 

 

9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
        På valg er: 



 
        Lena Jørgensen 
        Finn Poulsen 
        Susanne Christensen  
        Alle 3 genvalgt 
 
 

10. Fremtidigt arbejde. 
Ombygning på 1. salen – forslag vist – i år 
Hejsesystem til bådene 
Bådetrailer 
Outriggere 
Kajakker og EPP beviser, Medlem af Dansk Kajakforbund 
Stormflodssikring – være i dialog omkring Kommunen, intet konkret endnu.  
Havnebad – intet nyt  
2020 Regatta – Danehof regatta  
2021 Touren – lave udvalg  
 
Lene S: Hvad med bilfrit område, så bådene kan komme ud. Bomme og skilte. 
 
Lena: Hvad når Dronningen kommer til Nyborg den 31/5-19, skal der arrangeres noget? Vi ser, når 
vi nærmere os datoen.  
 
  

 
11. Eventuelt. 
 
Ønske med rib i motionsrummet. 

                                                   
 

Mona har lagt flyers fra Helene K. Hansen vedr. ”Bliv mere robust over for stress”. Hvis der er interesse 
for det, så kommer Helene en aften i roklubben. Brian sætter det på i Nyhedsbrevet.  
 
Mona: Langtursstyrmand. Hvornår kan man bruges som langtursstyrmand.  
 
Claus: Når man har været på kursus og får beviset, når man er færdig. Man behøver ikke at have været 
med til at lave en langtur.  
 
Lene S og Inge: Det har en mening, som det står på hjemmesiden.  
 
Mona, Claus og Brian kigger på reglerne i ro reglementet.  
 
Daglig rofarvand: Gennemgået. 
 
Charlotte: Kan det tages op, at svømmeprøver kun er hvert andet eller tredje år. 
 
 
Peter: Tekstiludvalg fremviste nye T-shirts. Der komme sedler op.  
 
 

  
 

Nyborg, den 4/3-19 
 
Referent  
 
Susanne Henriksen 

 
 
 
 


