Referat fra Nykøbing F. Roklubs ordinære generalforsamling
2016 - onsdag den 20. april
ad. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Christiansen. Bent Christiansen blev valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
ad. 2 Beretning
Formanden konstaterede, med 59 fremmødte medlemmer kan generalforsamlingen træffe
beslutning om forslag til vedtægtsændringer, der er på dagsordenen og som er fremsendt til
alle medlemmer pr. brev. Det er således ikke aktuelt med den annoncerede ekstraordinære
generalforsamling.
Formand aflagde beretning. Hovedpunkterne var:
I 2015 blev der i alt roet 50.533 km heraf blev de 34.338 km roet med årer og 16.195 km
med pagaj. I forhold til 2014 er det nedgang på sammenlagt 12.183 km. De færre roet km
skyldes til dels vejret, men også færre medlemmer.
Medlemsantallet i 2015 er 198 medlemmer. En tilbagegang på 5 medlemmer i forhold til året
før og desværre en tendens, som vi har set gennem de senere år.
Sidste år gennemførte 13 elever kajakskolen og 9 elever tilmeldte sig roskolen. Kun få er
fortsat som medlemmer.
Sidemandsoplæring er indført, hvis der er nogen med interesse for roning, der møder op midt i
sæsonen, er der mulighed for at lære dem op frem for at henvise dem til næste års roskole.
Vedrørende svømning har klubben hele sportsbassinet fra september til sidst i april, hvor der
er mulighed for at aflægge svømmeprøve.
Orienteringsløberne har deltaget i forskellige løb i sæsonen.
Roudvalget fremsætter ønsker om nyt materiel, der holdes 3 møder om året.
Kajakudvalget har besluttet, at der skal indkøbes nye overtræk og redningsveste.
Klublokalet fik nye borde i året, men vi har beholdt de gamle stole.
Kajakcontaineren er solgt til Stege roklub. Der bliver sat cykelstativer op, hvor containeren
stod.
En udvidelse af motionslokalet er udsat, da der ikke vurderes p.t. at være behov for mere
plads.
Hjemmesiden fungerer fint - her kan man læse om, hvad der sker i klubben.
Klubbladet er afskaffet, da der ikke var nok indlæg fra medlemmerne. I stedet vil der komme
et årshæfte/et informationshæfte med relevante oplysninger om klubben. Hæftet vil blive delt
ud til nye og gamle medlemmer og vil være at finde på hjemmesiden og i klubben.
Referater fra Rokreds Sydhavsøerne kan findes på hjemmesiden.
ad.3 Fremlæggelse af regnskab og budget
Kasseren gennemgik regnskabet. Der købes nye moderne redningsveste for
sponsorindtægterne. Zeus blev lejet ud til Maribo roklub, der tog båden med til Odense roklub.
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Odense roklub brændte og også båden. Der er betalt leje og depositum. Lige nu verserer der
forsikringssag.
Regnskabet viser et overskud på 19.106.
Quintins gave giver et pænt afkast.
ad. 4 Indkomne forslag
Der er indkommet 5 rettidige forslag.
Forslag
Forslag
Forslag
Forslag
Forslag

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

bestyrelsens forslag
trukket
Steffen
bestyrelsen ændringer til forslag 1
Jens Kristensen, Ole Hansen, Jens Kahr og John Knudsen – (erstatter forslag 2)

1. afstemning - forslag 5
Jens Kristensen præsenterede forslag 5. Det blev bl.a. fremført, at såfremt der opstår
problemer i forbindelse med O-løb, giver de nuværende vedtægter mulighed for at gøre noget
ved det. Der bliver desuden færre aktiviteter at foretage i klubben pga., at medlemstallet
falder.
Åse kommenterede, at Bestyrelsens forslag skal ses som et udtryk for et ønske om, at bevare
klubben som en roklub og den kultur, der er i en roklub. Vi bør have det til fælles, at vi er roer.
Rigtig mange medlemmer er med til at passe og vedligeholde både og andet materiel.
Fittnesmedlemmer er ikke med til at vedligeholde og passe ting.
Resultatet af første afstemning:
45 for, 13 imod, 1 blank.
Det betyder, at formuleringen i vedtægternes § 7 nr. 4 og 5 beholdes som i deres nuværende
formulering i vedtægterne.
2. afstemning - forslag 4
Åse præsenterede forslag 4. Steffen argumenterede for baggrunden for sit fremsendte forslag
(3).
Resultatet af 2. afstemning:
55 for, 2 imod, 2 blank.
Det betyder, at § 15 ændres således: ”Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 1. februar. Indkomne forslag vil senest 10 dage efter fristens udløb blive
annonceret på hjemmesiden og ved opslag i roklubben.
3. afstemning forslag 3
Steffen trak det fremsendte forslag.
4. afstemning forslag 1
Bestyrelsens oprindelige forslag med undtagelse af § 7 nr. 4 og 5 og § 15, der tidligere er
stemt for.
Åse motiverede forslaget.
Resultatet af afstemningen:
57 for, 1 imod, 1 blank.
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Det betyder at: § 4, 2.pkt. ændres til: ” Optagelse af medlemmer, der er ekskluderet fra NFR
eller andre idrætsforeninger, forelægges bestyrelsen”
og
§ 5 1. pkt. ændres til: ” Nye medlemmer skal indsende en indmeldelsesblanket og erklæring
om svømmefærdighed (dog ikke løbe- og motionsmedlemmer) til kassereren.”
og
Nyt § 7 nr. 6:
”Aktive roere i andre klubber: Medlemmer, der i en årrække har været aktive roere i NFR og
efterfølgende er fraflyttet kommunen, og nu er medlemmer som aktive roere i en anden
roklub, kan optages som aktive i NFR mod betaling af halvt kontingent.”
og
Nuvæende § 7 nr. 6 bliver nyt nr. § 7 nr. 7.
og
§ 14 2. pkt. ændres til: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og
indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden og opslag på
opslagstavlen i roklubben.”
og
§ 18 3. pkt. ændres til: ”Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker ved
annoncering på hjemmesiden og opslag på opslagstavlen i klubben og med mindst 2 ugers
varsel og angivelse af emne (r) til behandling”.
ad. 5 Fastsættelse af kontingent
Kontingentet bibeholdes som hidtil.
ad. 6 Valg af formand – Mette Jensen genopstiller
Mette blev valgt.
ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Åse Irminger – genopstiller:
Carsten Koborg Olsen – genopstiller.
Nyt bestyrelsesmedlem.
Åse blev valgt.
Carsten blev valgt.
Steffen Rasmussen blev valgt.
ad. 8 Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Birgitte Kristiansen blev valgt.
Ole Hansen blev valgt.
ad. 9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.
Revisorer:
Bent Christiansen – genvalg.
Jens Kristensen – genvalg.
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Revisorsuppleant:
Robert Madsen.
ad. 10 Eventuelt
Jesper efterlyste mere liv i klubben.
Kanindåb, julefrokost, pålidelighedsroning, dans og whiskysmagning eksisterer ikke længere.
Jesper opfordrede bestyrelsen til at arbejde med muligheder for at få mere liv i klubben.
I forhold til pålidlighedsroning er folk mere friske inden sommerferien.
Bodil fortalte, at Stubbekøbing Roklub har en tur til Malling den 30. april.
Bent Johansen gav inspiration til, hvordan klubben kan rekruttere medlemmer, der er på
arbejdsmarkedet – eksempel ved at lave aktiviteter som travle mennesker laver og kombinere
det med roaktivitet.
Det blev foreslået, at låne klublokalet ud til private arrangementer for at få liv i klubben.
Klubben kan ikke leje lokalet ud, da der er tale om lejet lokale.
Jens Kristensen har sendt kommentarer til det af bestyrelsen reviderede roreglement, men har
ikke modtaget feedback fra bestyrelsen.
Bestyrelsen er i gang med at se på det. Arbejdet med vedtægtsændringerne har været
tidskrævende.
Jens Kahr henviser til et opslag på opslagstavlen, hvor der henstilles til, at holde øje med om
der er roere, der ikke er kommet hjem til den forventede hjemtid. Carsten pointerede, at der
ikke er noget ansvarspådragende, hvis man ikke gør det.
Kirsten Merkel opfordrede til, at man afleverede mailadresse, så informationer kan gå det vej
ud.
Mette J. kommenterede Jespers input – flere af forslagene har været forsøgt, men med meget
ringe tilmelding. Der arbejdes med flere muligheder for inspirationsoplæg.
Den annoncerede ekstraordinær generalforsamling aflyses, hvilket annonceres på
hjemmesiden.

____________________
Bent Christiansen
dirigent
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