Onsdag den 18. marts kl. 19,00Referat fra Nykøbing F. Roklubs ordinære
generalforsamling 18.03.2015 kl. 19.00

Bestyrelsen:
Mette Jensen, formand
Lars Lindhardt
Inger Boesgaard
Carsten Koborg Olsen
Jesper Rothberg
Ann Tenis
Mette Christensen, suppleant
Afbud fra:
Aase Irminger
Reidun Jakobsen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Christiansen, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at dagsorden
ifølge vedtægterne skal sættes i klubbladet. Klubbladet er lukket, derfor er annonceringen sket
i den lokale avis.
Som stemmetæller blev valgt Birgitte Kristiansen.
2. Beretning
Formanden bød velkommen. Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed for Helge
Rasmussen, der var medlem i mange år og formand i perioden fra 1984-1994. Helge var
desuden aktiv i Hulda (åleforening).
Formanden aflagde beretning, der blev godkendt. Beretningen er vedlagt som bilag til
referatet. Nedenstående er alene hovedtrækkene:
Antal roede kilometer i 2014
Medlemmerne har tilsammen roet 62.716 km fordelt 3087 ture, hvilket giver et gennemsnit på
15,73 km. De sidste 3 år er de roede km steget med mere end 4000 km.
Antal medlemmer:
Klubben har 203 medlemmer fordelt således: 80 roer, 68 kajakker, 32 fitness- og
svømmemedlemmer, 2 løbere, 21 passive.
Roskoler
Kajakskolen havde 14 deltagere, heraf er 10 er fortsat som medlemmer i 2015.
Roskolen for baglænsroere havde 9 deltagere, hvoraf 8 gennemførte og 5 er fortsat som medlemmer i
2015.
4 nye roer er startet på formiddagsholdet.
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Børneroning - sæsonen startede med 4 børn, heraf er 2 fortsat.
Trods annonceringen er det vanskeligt at rekruttere nye medlemmer.
Klubbladet
Bestyrelsen har besluttet at bladet nedlægges og erstattes af et årshæfte og en aktiv
hjemmeside.
Der udkom kun ét blad i 2014. Det indkomne stof rakte akkurat til et tyndt blad.
Bestyrelsen har drøftet situationen og besluttet at nedlægge bladet. I stedet arbejdes der på et
årshæfte, som skal udkomme hvert år inden sæsonstart. Årshæftet kommer til at indeholde
oplysninger, om klubben, året der gik, arrangementer, roskoler etc.
Generalforsamlingen foreslog at de sponsorer, der har annonceret i klubbladet gøres synlige på
klubbens opslagstavle.
Rokreds-Sydhavsøerne
Medlemmerne opfordres til at følge med på kredsens hjemmeside, her fremgår det bl.a., hvad
der er af arrangementer herunder, hvornår Alstrup huset er ledigt.
3. Fremlæggelse af regnskabet
Kassereren gennemgik det omdelte regnskab. Roklubbens økonomi er god og stabil. Der har
ikke været foretaget de store indkøb i løbet af året. Overskud på kr. 52.971.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret. Generalforsamlingen godkendte
dette.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Bestyrelsen præsenterede sig selv
På valg er:




Jesper Rothberg – genopstiller ikke
Ann Tenis – genopstiller
Inger Boesgaard – genopstiller

Bestyrelsen foreslog Mette Christensen, der er suppleant til bestyrelsen.
Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var andre forslag, da dette ikke var tilfældet
blev alle 3 valgt.
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen forslog: Reidun Jacobsen og Finn Gunnar Hansen
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Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var andre forslag, da dette ikke var tilfældet
blev de 2 valgt.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.
Bestyrelsen foreslog: Bent Christiansen og Jens Kristensen som revisorer og Robert Madsen
som 1. suppleant.
Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var andre forslag, da dette ikke var tilfældet
blev de 3 valgt.
9. Eventuelt
Lars Lindhardt meddelte, at i forbindelse med at klubbladet ikke udkommer mere sørger
bestyrelsen for at vedtægterne revideres og tilpasses. Reviderede vedtægter fremlægges på
næste generalforsamling.
Forsamlingen spurgte om, hvem der rediger klubbens facebookside. Facebookside er ikke en
officielside for roklubben - det er en side, hvor medlemmerne kan lægge billeder ind for turene
etc. Klubben vedligeholder ikke siden. Erica redigerer klubbens hjemmeside, vedligeholder og

udvikler siden.
Det blev spurgt om det kan overvejes, at linke fra hjemmesiden til facebook for at skabe lidt
mere liv i klubben, nu hvor bladet nedlægges.
Der blev efterlyst hvordan medlemmer, der ikke har en computer kan orientere sig om
klubbens aktiviteter. Medlemmerne kan orientere sig på opslagstavlen, hvor informationer om
aktiviteter hænges op.
Jesper orienterede om det nye klubtøj. I samarbejde med Mads fra PVM reklame kan der nu
købes nyt klubtøj. Inger fremviste det nye klubtøj. Der bliver hængt bestillingsseddel op på
klubbens opslagstavle.
Der er købt nye flagstænger til Alstrup. Søndag den 22.03 graves det gamle fundament op, og
det nye støbes ned. Klubben giver mad og drikke til dem, der bidrager med arbejdsopgaven.
Uddeling af pokaler og diplomer:
Formanden uddelte 7 diplomer til roer, der har roet minimum 1000 km og 8 diplomer til roer,
der minimum har roet 1500 km.
Flest roet km i 2014 for henholdsvis kvinder/mænd: Birgitte Kristiansen og Jens Erik
Korgsgaard.
Jens Købmands vandrepokal blev tildelt Åse Irminger for en ekstra ordinær indsats bl.a. ved
arbejdet med sikkerhed i klubben, klubbens forsikringer og instruktion af nye roer.
Flidspræmie blev tildelt Victor Edske, der er den 1. års dreng, der har roet flest km.
Beckmanns pokal gik for 5 år i træk til Jens Erik Korgsgaard.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god og aktiv deltagelse.
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