Nykøbing F. Roklubs ordinære generalforsamling 2014
GP Pavillonen, Sophieholmen 17
Onsdag den 19. marts kl. 19.00
Referat:
Til stede fra bestyrelsen:
Formand Mette Jensen
Lars Lindhardt
Aase Irminger
Inger Boesgaard
Erica Christiansen
Jesper Rothberg
Carsten Koborg Olsen
Afbud fra:
Ann Tenis
Reidun Jakobsen
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Formand Mette Jensen bød velkommen og forespurgte om forslag til dirigentposten – Oluf
Schade blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne og
forsamlingen godkendte indkaldelsen og dagsordenen.
Pkt. 2. Beretning
Formanden forelagde bestyrelsen beretning for den forgangne periode og glædede sig
samtidig over, at så mange havde afset tid og var mødt op til årets generalforsamling.
Formanden ærede afdøde medlem Flemming Sklander.
./. Beretningen vedlægges referatet.
En deltager gjorde bestyrelsen opmærksom på, at et andet mangeårigt medlem – Carl
Frederik Devantier – også var afgået ved døden i perioden.
Formanden beklagede dybt denne forglemmelse og kunne godt forstå, at man var skuffet
over dette, men lovede, at dette vil blive taget med ved kommende standerhejsning.
Det blev foreslået at man rykkede planlagte sikkerhedsdag frem til juni, så man havde mere
glæde, af hvad man havde lært, til selve rosæsonen.
Bestyrelsen vil bede roudvalget se på dette, men mente at august var passende, med
hensyn til vandets temperatur.
En deltager havde set på muligheden for udvidelse af motionsrummet, da flere medlemmer

savner et løbebånd, dette kunne stå der hvor redningsvestene pt. hænger –
motionsudvalget har tidligere drøftet dette, men vil tage dette op igen efter opfordringen.
Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning og denne blev godkendt med
overvældende flertal.
Efter beretningen fremviste og gennemgik Hans Henrik den nye hjemmeside, som har fået
et mere brugervenligt og moderne design – Hans Henrik henviste til Erica, som er klubben
webredaktør. Det er Erica, der skal have fremsendt materiale, som ønsket på hjemmesiden.
Den nye hjemmeside blev modtaget meget positivt – et medlem foreslog, at bladet blev
udsendt på mail og lagt på hjemmesiden.
Hans Henrik oplyste, at der på den nye hjemmeside var et link, der henviste til bladet.
Det blev efterlyst, at klubben var mere synlig i medierne og foreslog, at man arbejdede
målrettet på klubbens image og synlighed.
Bestyrelsen tog dette til efterretning.
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Kasserer Jesper Rotberg gennemgik det omdelte regnskab og en deltager stillede spørgsmål
om kontering af bla. Fitness-redkaber.
Kassereren forklarede, at på den måde, som investeringerne var konteret på, med
afskrivning over en periode viste klubbens værdier.
Klubbens valgte revisor supplerede kassereren og kunne godt forstå spørgsmålet og at det
måske kunne se lidt underligt ud, at afskrive investeringerne, når man ”boede” til leje, men
det var almindelig regnskabspraksis, som klubben havde brugt.
Der blev spurgt om, hvad klubben ”normalt” modtager i tilskud? Kassereren forklarede, at
tilskud kom via de ture og stævner for børn, men vi skal ikke regne med mere end ca. 5. –
8000,- kr.
Der blev forespurgt hvad en annonce kostede i bladet og kassereren oplyste, at den koster
1200,- kr. om året.
Et medlem konkluderede, at et nyhedsbrev en gang om året, i stedet for bladet, som
formanden havde nævnt i beretningen, var en god idé.
Der blev forespurgt til vedligeholdelsesbeløbet til motorbåden og om klubben skulle beholde
båden eller sælge denne, formanden kunne meddele, at evt. salg af båden vil blive taget op
på kommende bestyrelsesmøde.
Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning og regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4. Indkomne forslag
Formanden kunne konstatere, at der ikke var indkomne forslag.
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret – dette blev godkendt.
Pkt. 6. Valg af formand

Dirigenten meddelte, at Mette Jensen var villig til genvalg og forespurgte forsamlingen om,
der var andre forslag, dette var ikke tilfældet og Mette Jensen blev, ved akklamation
genvalgt.
Pkt. 7. valg til bestyrelsen for 2 år.
På valg var Lars Lindhardt, Åse Irminger og Carsten Koborg og dirigenten forespurgte
forsamlingen, om der var forslag fra de forsamlede, da dette ikke var tilfældet og alle 3
havde givet udtryk for, at tage en periode mere, blev de genvalgt.
Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter for 1. år.
Reidun Jakobsen blev genvalgt og Mette Christensen blev valgt.
Pkt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bent Kristiansen og Jens Kristensen blev genvalgt, men der kunne ikke findes en
revisorsuppleant.
Pkt. 10. Eventuelt.
Carsten fremviste de nye redningsveste, som er bevilget af Trygfonden, vestene er med
manuel gaspatron med udløsersnor og ikke med saltvandspatron, der automatisk udløser
vesten ved ”mand over bord”, vesten er den type som Trygfonden bevilger, så der var ikke
noget valg, vesten er til at have på under roturene og ikke til, at lægge under sædet, blev
det pointeret.
Der blev stillet et spørgsmål om, hvorfor, at alle kunne, fra hvilken som helst computer, gå
ind på klubbens rostatistik og se den enkelte roers roede kilometer. Hans Henrik svarede, at
man skulle kunne se hvem der var på vandet, af sikkerhedsgrunde, men vil undersøge om
mulighed for password, for at komme ind i selve statistikken.
Herefter uddelte formanden diplomer til de flittige roere, der havde roet henholdsvis 1500
km og 1000 km i rosæsonen og der blev uddelt 4 guld – og 9 sølvdiplomer.
Jens Købmands Vandrepokal blev tildelt Hans Henrik West Jørgensen for hans store
engagement og indsats for NFR.
Flidspræmien til drenge gik til 13 år gamle Morten Møller.
Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen og
takkede for en god generalforsamling med en god stemning og debat.

Ref. Carsten Koborg Olsen

