
 

                                                                                                                        
  
Referat fra arbejdsgruppemøde i NR/NSR. 
 

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18.30 i Nakskov Roklub.  
 
Deltagere: 
Poul-Erik W. H.(NR), Henrik P. (NR), Ole J. (NSR), Bøje W.(NSR) og Johnny F. (NSR). 
 
Afbud: 
Steen L.(NR). 
 
dagsorden: 

1. Fastsættelse af dagsorden.   
2. Hvordan kommer vi videre efter generalforsamlingerne. 
3. Næste møde. 
4. Eventuelt 

 
Ad 1. 
Vi fastholder dagsordenen som udsendt. 
 
Ad 2. 
Som tingene står på nuværende tidspunkt, bør vi fortsætte med et oplæg, som færdiggøres med en deadline 
til den 1. Maj. 
 
Vi har ingen muligheder for en udvidelse på grunden ved Nakskov Roklub derfor vil en fusion kun kunne 
lade sig gøre, hvis klubberne samles på matriklen Strandpromenaden. 
Målet for os vil være, at NSR fusionere ind i NR således, at klubbens navn bliver Nakskov Roklub. Det vil 
historisk være den bedste løsning. 
Den nye klubs lokaler bliver på Strandpromenaden, da muligheden for udvidelse og de bedste 
udviklingsmuligheder udendørs er de bedste.  
Der skal selvfølgelig investeres i både klubhuset og området. Det være sig f.eks. nyt indgangsparti, nye 
badefaciliteter og sauna. Der skal samtidigt laves om på måden, at få både ud og ind af bådehallen og et nyt 
slæbested. 
Når medlemmerne i de to klubber har sagt JA til en fusion skal der nedsættes diverse arbejdsgrupper, som 
skal komme forslag og stå for de ændringer, der skal ske på Strandpromenaden. 
 
Vi blev enige om, at etablere et fællesmøde, hvor det kan lade sig gøre, at medlemmerne fra to  klubber kan 
stille spørgsmål og komme med ideer til hvorledes, man kunne forestille sig en fusion kunne udføres. 
 
Fællesmødet bliver den 9. April kl. 20.00, i Nakskov Roklub. Formøde er den 1. April kl. 18.30. 
Der skal på kommende bestyrelsesmøder vedtages, at vi kan bruge hinandens faciliteter i en overgangsfase. 
 
Ad 3. 
Næste møde er den 1. April kl. 18.30 i Nakskov Roklub.  
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Dagsordenen er planlægning af fællesmødet den 9. april. 
 
Ad 4. 
Hyggesnak. 
 
referent 
 
Johnny Friis 

 


