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1 Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede:
• Bent Christiansen
Generalforsamlingen tilsluttede sig indstillingen.
Dirigenten kontrollerede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
foreningens vedtægter. Til generalforsamlingen var der fremmødt 30 stemme
berettigede.

2 Valg af stemmetællere
Til valget som stemmetællere opstillede:
• Birgitte Christiansen
• Jens Kristensen
Generalforsamlingen valgte de opstillede kandidater til stemmetællere.

3 Beretning
Formanden aflagde beretning mundtligt. Beretningen er vedlagt referatet.
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4 Regnskab og budget
4.1 Regnskab
4.1.1 Årsregnskab
Kasseren fremlagde det reviderede årsregnskab for 2020.
• Kontingentindtægterne på 179.950 kr. var 22.402 kr. lavere end budget
terede. Faldet skyldtes dels en nedgang i medlemstal og dels en forskydning af
medlemskaber fra senior til motionsmedlemskaber.
• Foreløbigt var der for 2021 fortsat faldende medlemstal. Det skønnedes at
COVID-19 havde haft en negativ indflydelse på medlemstallet. Det samme
billede blev tegnede i Danmarks Idrætsforbund medlemsstatistik 2020.
• De samlede indtægter i 2020 var 224.473 kr., hvilket var 7.879 kr. under
budget, men 5.227 højere end i 2019. De øgede indtægter kunne i det hele
henføres til et engangssponsorat på 30.000 kr. fra KAJ AAGE HOLDING
ApS, øremærkede til indkøb af en ny 4-åres inrigger.
• De samlede udgifter i 2020 var 184.259 kr., hvilket var 116.341 kr. under
budgettet. De lavere udgifter var fordelt på de fleste poster, og skyldtes primært
det lavere aktivitetsniveau på grund af COVID-19 restriktioner.
• Foreningen havde et overskud før afskrivninger og finansielle poster på 40.214
kr. mod et budgetterede underskud på 68.248 kr.
• Efter afskrivninger på inventar og både var der et underskud på 22.339 kr.
mod et budgetterede underskud på 68.248 kr. - der var ikke budgetterede med
afskrivninger i 2020.
• Klubbens samlede egenkapital inklusive bådfond var ultimo 2020 1.321.529 kr.
• Quintins Gave, havde et beskedent udbytte og et mindre kurstab. Quintins
Gave havde ultimo 2020 en egenkapital på 298.097 kr.
• Ved sammenregning af klubbens årsregnskab og Quintins Gave var egenkapi
talen ultimo 2020 fordelt således
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Aktiv
Beløb kr.
Både og inventar
419.644
Forudbetaling til båd 71.786
Obligationer
622.624
Likvid beholdning
505.572
Egenkapital
1.619.626
• Kasseren konkluderede at foreningen var velkonsoliderede, men at den almin
delige drift var presset af faldende medlemstal og at der derfor var nødvendigt
fremadrettet at se på balancen i indtægter og udgifter for at skabe mere ligevægt.
Generalforsamlingen havde ikke spørgsmål til årsregnskabet. Årsregnskabet 2020
blev godkendt.
4.1.2 Tilskudsregnskab, Lokaletilskud 2020
Kassereren fremlagde det reviderede tilskudsregnskab. Generalforsamlingen havde
ingen spørgsmål.
Tilskudsregnskabet blev godkendt.

4.2 Budget
Kasseren fremlagde budgettet. Budgettet var af bestyrelsen udarbejdet med
udgangspunkt i et almindeligt driftsår, idet at det på tidpunktet for udarbejdelse var
uvist, i hvilket omfang COVID-19 ville påvirke foreningens aktivitetsniveau. Ved
generalforsamlingens afvikling var både indtægter og udgifter under budget, hvilket
kasseren tilskrev det lave aktivitetsniveau på baggrund af COVID-19 restriktioner.
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev godkendt.

5 Indkomne forslag
5.1 Lars Svarre Forslag vedr. forlængelse af rosæson og
udskydelse af standerstrygning
Forslaget blev drøftet af generalforsamlingen.
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Formanden motiverede generalforsamlingen til at stemme mod forslaget, med hen
visning til muligheden for at søge vinterrotilladelse. Kasseren berettede endvidere
at ponton holdet muligvis ville beslutte sig for at lade pontonen ligge den kommende
vinter, og at der blev undersøgt muligheder for tilskud og andre finansieringsmu
ligheder for en ny ponton.
Generalforsamlingen stemte om forslaget om forlængelse af rosæsonen.
• 3 stemte for
• 26 stemte imod
• 1 undlod at stemme
Det fremsatte forslag blev ikke vedtaget.

6 Fastsættelse af kontingent
Med udgangspunkt i det godkendte årsregnskab og budget indstillede kasseren til
uændret kontingent for 2022:
Medlemskab
Kontingent kr./år
Børn til det fyldte 15 år 700
Ung til og med 19 år
1000
Senior
1550
Familie
3100
Motion/svømning
775
Passiv
200
Kasseren gjorde endvidere opmærksom på at der i det godkendte budget var et
underskud på 35.925 kr. før afskrivninger, og at det derfor bliver nødvendigt
at finde en løsning så der bliver bedre balance i indtægter og udgifter ved de
næstkommende års budgetter.
Generalforsamlingen tilsluttede sig at fastholde kontingentet for 2022.

7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg var:
• Ann Tenis - genopstillede ikke
• Inger Boesgaard - genopstillede

4

• Gitte Grejsgaard - genopstillede ikke
Kaj Aage Munk og Elly Skov opstillede til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev følgende valgt for 2 år:
• Elly Skov
• Inger Boesgaard
• Kaj Aage Munk

8 Valg af 2 suppleanter for 1 år
Til suppleant valget opstillede:
• Vibeke Schandorff
• Lars Mikkelsen
Generalforsamlingen valgte de opstillede kandidater.

9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år
Til revisorvalget opstillede:
• Jørn Wegge
• Knud Boesgaard
Generalforsamlingen valgte de opstillede kandidater.
Til suppleant valget opstillede:
• Jens Kristensen
Generalforsamlingen valgte den opstillede kandidat.

10 Eventuelt
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmers for deres indsats og gav
en lille gave på vegne af NFR.
Gitte Grejsgaard opfordrede den nye bestyrelse til at arbejde med revitalisering af roog kajakudvalg ved en sammenlægning med henblik på bedre samarbejde om fælles
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arrangementer. Opfordringen blev istemt af enkelte medlemmer. Opfordringen
blev taget til efterretning af bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Formanden takkede for dirigentens
indsats.
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Generalforsamling 2021 - Beretning
Nykøbing F. Roklub
Kim Petersen
03-06-2021 19:00

Velkomst
Kære medlemmer af NFR, hjertelig velkommen til dette års generalforsamling, som
vi desværre igen har været nødsaget til at udsætte.

Afdøde
Jeg vil starte med at meddele at mangeårige medlem Benthe Skafte, efter lang
tids sygdom døde Kristi Himmelfartsdag. Jeg vil nu læse et mindeord som Lars
Sørensen har bidraget med.
Roklubben er blevet en smule fattigere.
Da Benthe gik bort, mistede roklubben et af sine mest markante personligheder.
Benthe var et klubikon og en ildsjæl med et energiniveau, som kun få kunne matche.
Benthe startede med kajakroning i starten af 90'erne og der gik ikke længe, før
hun med stor entusiasme deltog i klublivet. Hun var aldrig bleg for at give en
hjælpende hånd, hvilket er kommet roklubben til gode mange gange. Kort efter
Benthe blev udlært kajakroer, blev hun involveret i børnekajakroningen og senere
hen blev hun vokseninstruktør. Hun var en fantastisk ambassadør for kajaksporten,
og hun stod altid klar, hvis en uerfaren kajakroer manglede en at følges med. Og
så betød det ikke noget, at hun lige var kommet hjem fra en rotur til tunellen. Der
var altid overskud og energi til en ekstra rotur, hvis der var nogen, der manglede
en støtteperson.
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En af Benthes store styrker var hendes rummelighed. For hende var det ikke vigtigt,
om man roede inrigger, sculler eller kajak. Hun kunne snakke med alle og gjorde en
stor indsats for at fjerne det skel, der var mellem roafdelingen og kajakafdelingen.
Benthe kunne sammenlignes med Duracell-kaninen - altid fuld fart fremad, og der
var tilsyneladende ingen grænser for, hvor langt hun kunne ro uden at blive træt.
Hun fik udforsket alle afkroge af sit elskede Guldborgsund, men det blev også til
endagsture til bl.a. Sakskøbing, Nysted, og Stubbekøbing. Benthe var et udpræget
naturmenneske, og fik set mange steder i Danmark fra kajakken, bl.a. Bornholm,
Sjælland, Langeland, Lolland-Falster og Møn. Men det blev også til ture i udlandet,
hvor kajakturen til Evighedsfjorden i Grønland var højdepunktet.
Benthe var en livsglad person med en ukuelig vilje og stædighed. Et godt eksempel
på disse egenskaber så vi første gang, da hun deltog i sit første Marathon DM.
På daværende tidspunkt havde hun næsten ingen roerfaring og blev dødtræt fulgt
over målstregen af følgebåden på en suveræn sidsteplads næsten 15 minutter efter
den næstsidste roer. Alligevel tog hun sig en rotur samme aften, hvor hun mødte
mandskabet fra den samme følgebåd igen, og hvor de rystede på hovedet over det
“skøre” kvindemenneske.
Det var de samme egenskaber, der gjorde, at Benthe imod alle odds fik næsten 7
år mere at leve i, end hvad lægerne havde forudsagt. Selvom hun ikke var helt så
frisk som tidligere, så nåede hun både at fuldføre endnu et Tour de Gudenå-løb og
et Weser Marathon, som er et endags kajakløb på 135 km.
Selvom Benthe tilbragte ufatteligt mange timer på Guldborgsund, blev hun aldrig
træt af at ro i det samme farvand. Det var de små ting, der betød noget. En havørn
på himlen, en sæl, som stak hovedet op af vandet, en regnbue eller diamanterne på
havet, når solen reflekterede strålerne i vandet.
En stor tak skal lyde til Benthe for alt det, som hun har givet til klubben.
Ære være hendes minde.
Lad os rejse os og holde et minuts stilhed til minde om Benthe Skafte.
1 min Stilhed
Æret være Benthe Skaftes minde.

Vejret
Nu lidt om vejret. Vejret i 2020 var slet ikke så ringe endda, ifølge DMI var det:
• Det næst varmeste år siden 1874
• Det syvende solrigeste siden 1920

2

• Nedbørs mængden var gennemsnitlig, men der var mange nedbørsdøgn
• En del sommerdøgn men få tropedøgn
• Laveste antal isdøgn eller frostdøgn
På den baggrund kan det vel konstateres, at det faktisk var et udmærket rovejr.
I 2021 har foråret vist sig fra en mere kølig og våd side, men lad os da håbe at det
når at vende i sommer kvartalet.

Klubben - fakta og tal
Kilometer og ture roning
Til trods for at vi havde begrænset muligheder for at ro særligt de første 2 måneder
af sæsonen 2020, blev der roet
• 28.175 km
• 1.754 ture
Det er en del under klubbens 10 års gennemsnit som ligger på 31.670 km og 1.921
ture. Taget forholdene omkring corona lukningen i foråret 2020 i betragtning, var
det nok også forventet at aktivitetsniveauet ville være lavere end sædvanligt.

Medlemstal
I 2020 var vi 161 medlemmer fordelt på 59 roere, 37 kajakroere, 48 motionister og
17 passive. Ved årsskiftet var vi 149 medlemmer, men der er så kommet lidt nye
til siden da.
Dette afspejler også tendensen i DIF's medlemsstatikstikker, hvor medlemstallene
i roklubberne generelt er faldende.

Roudvalget
I roudvalget er der siden sidste generalforsamling holdt et møde med 6 roin
struktører, hvilket blandt andet afstedkom at der blev bragt en artikel i ugebladet
for tiltrækning af tidligere medlemmer, samt en ny ramme for prøvemedlemskab.
Hvis der sidder medlemmer og har gode ideer til aktiviteter, træning eller ønsker
til nyt materiel tager de gerne imod flere medlemmer i roudvalget til at understøtte
arbejdet.

3

Roskole
De seneste år har der ikke været afholdt egentlige roskoler. Det betyder ikke at
der ikke bliver oplært nye roere, det bliver bare gjort i mindre faste rammer under
sidemandsoplæring. Der skal herfra lyde en stor tak til roinstruktørerne som med
stor flid og grundighed lærer nye medlemmer at ro, jeres frivillige engagement er
højt værdsat.

Materieludvalget
Der skal også lyde en stor tak til alle jer der bidrager til vedligeholdet af vores både,
kajakker og redningsveste. Når der bliver meldt en skade eller fejl går der ikke
længe før der er sket en udbedring. Det er også glædeligt at vores redningsveste
fortsat bliver systematisk kontrolleret. Vedligeholdt materiel øger trygheden for os
alle, så vi ikke skal bekymre os om sikkerheden af vores udstyr.

Ny båd
Bestyrelsen besluttede sidste efterår at indkøbe en ny 4 åres inrigger. Dels var der
en række medlemmer som efterspurgte en båd med stor stabilitet og som ikke var
så sart i forhold til hvor man kan træde i båden. Herudover kunne vi også få øje
på et behov for at få mindre vedligeholdelseskrævende både.
Derfor får vi bygget en ny kulfiber båd på det tyske værft Baumgarten Bootsbau
nær ved Rostock. Den nye båd har mange fællestræk med vores båd Syvstjernen.
Vi forventer at modtage den nye båd i løbet af juli måned.
Båden kommer til at erstatte vores ældste inrigger Frederik, som blev bygget i
1949! Frederik er en glimrende og tilmed ret hurtig inrigger, men den er tyndslidt
og efterhånden er det vanskeligt at slibe mere på båden uden at gøre den mere
utæt.
Indkøbet er blandt andet blevet realiseret med en særdeles generøs donation fra
Kaj Aage Munk, og vi er i NFR meget taknemmelige for denne donation.

4

Kajak
Kajakskolen
På grund af COVID-19 restriktioner blev der ikke holdt en kajakskole i maj og juni
måned. I løbet af august blev der holdt et intensivt kursus, hvor tre medlemmer
lærte at ro kajak.
Der skal lyde stor tak til Jens Erik for hans vedholdende indsats med at drive
kajakskolen. I år har der været udsendt meddelelse om afholdelse af kajakskole til
dem som udtrykte interesse i 2020 samt 2021. Der har dog også været et stort
frafald.
Til kajaksinstruktion har vi også sagt velkommen til tidligere medlem Kasper, som
er havkajakinstruktør. Hvis i kunne tænke jer at prøve kræfter med havkajakken
skal i endelig tage fat på Kasper.

Kajakpolo
På kajakpolo fronten bliver der stadig arbejdet hårdt, men vi er efterhånden ude
over opstarten og på vej til at det bliver en fast og integreret aktivitet.
Kajakpolo som aktivitet har som meget andet været udfordret af COVID-19
restriktioner, herunder særligt adgang til svømmehaller og badefaciliteter har
begrænset mulighederne for udøvelse.
Jens Aagren og de andre kajakpolo spillere træner i rosæsonen fast mandag og
onsdag, og det er også blevet til en enkelt kamp og træning med Vordingborg Roog Kajakklub. Der er faktisk et spirende samarbejde med Vordingborg Ro- og
Kajakklub og Næstved Kajak- og Canoklub. Samarbejdet skal blandt andet føre
til fællestræninger og kampe, hvilket vil styrke det sportslige niveau.
Kajakpolo har tiltrukket et par nye medlemmer i de yngre årgange, og vi tror fortsat
på at denne aktivitet vil være en god indgang for mange til en aktiv tilværelse på
vandet.
NFR er også tilmeldt Aktiv Sommer med kajakpolo som aktivitet. Aktiv Sommer
er et tilbud hvor børn og unge i perioden uge 26 til 32 får mulighed for at
deltage i foreningsaktiviteter. Guldborgsund Kommune understøtter de tilmeldte
foreningsaktiviteter med tilskud og markedsføring.
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DKF Jubilæum
Jeg vil også her i beretningen ønske Dansk Kano og Kajak forbund et stort tillykke
med 100 års jubilæet og takke dem for sekretariatsstøtten.

Stand Up Paddle
Der har været meget få aktiviteter på Stand Up Paddle området. Vores tidligere
instruktør Søren flyttede i løbet af sommeren 2020 mod hovedstaden for at studere.
Dette var desværre uforenligt med at fortsætte som medlem og instruktør i NFR.
Jeg har selv deltaget i Dansk Surf og Rafting Forbunds fladtvands instruktør
kursus. Håbet er naturligvis stadig at vi med denne aktivitet kan åbne flere øjne
for hvorfor det er interessant at være aktiv på vandet. Der kommer løbende interesse
tilkendegivelser både inde fra og uden for klubben, særligt når solen skinner.

Svømning
Vores adgang til svømmehallen har som de fleste andre aktiviteter i klubben været
væsentligt begrænset det seneste halvandet år. Vi har som medlemmer derfor også
et ret stort efterslæb på gennemførelse af svømmeprøver. Ifølge vores egne regler
har svømmeprøver en gyldighed på 24 måneder. Derfor skal der lyde en stærk
opfordring herfra til at komme i svømmehallen og gennemføre en ny svømmeprøve,
hvis den efterhånden er udløbet.
Vi har aftalt med svømmehallen at vi får adgang fredage indtil den 27. juni og vi
får adgang igen fra den 9. august. Naturligvis stadig fredage klokken 18:30-19:30.
Dette som kompensation for de fredage hvor svømmehallen var tvangslukket.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har siden 2016 været udviklet og drevet med stor entusiasme af
Carsten Olsen. Carsten har dog valgt at trække sig fra rollen som webredaktør og
videregivet stafetten til Dorthe Larsen.
Jeg er sikker på at Dorthe vil drive hjemmesiden videre i samme ånd og muligvis
også bidrage med noget nyt.
Udover ny webredaktør, har flere af jer muligvis også bemærket at vi har fået ny
roseddel. Christian fra Vordingborg Kajak og Roklub der udvikler og vedligeholder
roseddel, havde fået større ambitioner for sit særdeles vellykket software. Han har
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derfor udviklet eLog som erstatning for roseddel. Pogrammet har fået et nyt og
friskt udseende, og der er kommet mange nye funktioner til. Målsætningen var
blandt andet at eLog ikke kun skulle understøtte rosport men næsten alle former
for foreningsidræt hvor der er et behov for at kunne følge klubbens aktiviteter. For
de fleste af jer vil de mange nye muligheder nok være overflødige, og så er det jo
fint at vi stadig kan skrive os ud fra computeren i bådehallen som vi er vant til.
Hvis der er nogen som er nysgerrige på hvad det ellers kan er i velkommen til at
kontakte superbrugerne Dorthe Larsen og Birgitte Christiansen.

Rokreds Sydhavsøerne
Rokreds Sydhavsøerne har fået ny formand Claus fra Maribo Roklub. I april måned
blev der afholdt arbejdsdag ved klubhuset i Alstrup med talstærkt fremmøde fra
mange af klubberne. I særdeleshed var vi mange NFR medlemmer repræsenteret.
Det var herligt at se så stærkt et fællesskab mødes om at løfte de mange opgaver
som Villy fra Stubbekøbing havde planlagt. På arbejdsdagen blev der også lagt
et program for aktiviteter så der nu ligger et par hyggelige arrangementer ved
klubhuset i Alstrup og nogle fællesroninger fra medlemsklubberne. Vi inviterer selv
de andre klubber herover den 19. september til en gang roning på Guldborgsund.
Langs kysten ved Alstrup er der opført et dige som i fremtiden skal beskytte blandt
andet klubhuset mod oversvømmelser fra sundet. Diget tager desværre det meste af
udsigten og det skulle efter sigende være en herkulisk bedrift at trække og skubbe
inriggeren over diget. Men det giver nu også ro i sindet at man ikke skal bekymre
sig om oversvømmelser når naturen beslutter sig for at fylde Guldborgsund op.
Rokreds Sydhavsøerne er stadig et relevant klubfælleskab for os roklubber her på
Lolland og Falster. Jeg vil derfor også opfordre jer medlemmer til at deltage i
rokredsens generalforsamling, jeg er blevet fortalt at der plads i deres bestyrelse og
at de også godt kunne bruge en kasserer.

Økonomi
Klubbens indtægter presses af faldende medlemstal, dette er dog i et vist omfang
opvejet af en større tilgang i nye sponsorer. For nuværende har klubben efter min
opfattelse en fornuftig likviditet, men udviklingen med faldende medlemstal skal
helst ikke fortsætte.
Under punktet regnskab og budget vil Kurt gå mere detaljeret til værks i forhold
til økonomien.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Da vi var relativt mange nye i bestyrelsen og samtidigt skiftede kasserer gik der en
del tid med overlevering af denne post. Bankerne har i dag meget strikse krav og er
blevet meget opmærksomme på hvem der tegner en forening og reglerne vedrørende
hvidvask.
I bestyrelsen er der brugt en del kræfter og tid på at gøre klubben Corona compliant,
selvom det ikke er det mest interessante at bruge energi på.
Jeg vil gerne herfra takke bestyrelsen for dens arbejde både i forbindelse med
bestyrelsesmøderne men særligt også de timer der bliver lagt i mellem møderne.

Aktiviteter
Udover de tidligere nævnte aktiviteter, vil jeg gøre opmærksom på at vi i uge 24
deltager i Mens Health Week, og i september stiller vi med en stand på foreningernes
dag.
Mens Health Week er en uge hvor der sættes fokus på mænds helbred. I år er
temaet mænds mentale trivsel og sårbarhed. Vi tror på at roning med sine stærke
fælleskaber, friske luft og gode motion, kan styrke både mænd og kvinders helbred
og glæder os derfor til at vise de interesseret vores klub i uge 24.
Herudover har bestyrelsen valgt at vi skal være repræsenteret med en stand ved
dette års udgave af Foreningernes dag. Foreningernes dag løber af stablen den 11.
september og vi har allerede massere af gode ideer til hvordan vi bedst får vist
NFR frem, så hvis der er nogen som har tid og lyst til hjælpe skal i endelig ikke
holde jer tilbage.

Jens Købmands Pokal
Nu skal vi have uddelt Jens Købmands Pokal.
Jens Købmands Pokal er en vandrepokal der siden 1996 hvert år er givet til
et medlem af NFR, der har ydet en ekstraordinær indsats i forhold til træning,
resultater, kammeratskab, arbejdsomhed eller lederskab eller lidt af det hele. Det
er bestyrelsen, der beslutter hvem, pokalen skal tildeles.
I NFR er det vel nogen år siden at det er de sportslige resultater som har været
udslagsgivende for hvem som har modtaget Jens Købmands Pokal. Bestyrelsen har
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derfor valgt at tildele Jens Købmands Pokal til et medlem der både bidrager med
arbejdsomhed og lederskab. Vi har valgt at give Jens Købmands pokal til Poul Ib.
Poul Ib er et af de flittige medlemmer som igennem rigtig mange år har udført et
kæmpe stykke arbejde med vedligeholdelsen af vores flåde samt vores ponton. Men
Poul Ib kommer ikke kun med arme og ben men kan også lede og fordele arbejdet.
Derfor modtager Poul Ib hæderen.
Tillykke Poul Ib du er årets roer.

Diplomer
Nu skal vi have uddelt nogle diplomer til de roere som har roet flest kilometer.
Traditionen tro hylder vi de roere som i den forgangne sæson har roet over 1.000
og 1.500 km. Sidste år var der lidt færre medlemmer som nåede denne milepæl
men der var nogle stykker.
• Bodil Clorius 1.012 km
• Birgitte Christiansen 1.052 km
• Bjarne Sørensen 1.312 km
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