Nykøbing F. Roklub
Referat fra Generalforsamling 16-03-2022
1. Valg af dirigent: Bent Christiansen.
2. Valg af stemmetællere: Gitte Christiansen, Anni Jørgensen.
33 medlemmer er fremmødt.
3. Beretning: Vedlægges.
4. Regnskab og budget – Kasserers beretning vedlægges.
a. Regnskab: Vedlægges.
i. Årsregnskab
ii. Tilskudsregnskab, Lokaletilskud 2021
b. Budget: Vedlægges.
5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent: Forslag fra bestyrelsen om uændret
kontingent for 2023, undtaget for børn/unge, der ændres til 775 kr årligt
til og med fyldte 19 år.
Medlemmer af andre ro og kajakklubber kan blive medlemmer i NFR for
775 kr årligt. Forslaget vedtaget.
7. Valg af formand
Kim Petersen, Genvalgt for 2 år
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Dorthe Larsen Genvalgt
Kirsten Merkel Larsen Genvalgt
Kurt Svendsen Genvalgt
9. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Vibeke Schandorff Genvalgt
Lars Mikkelsen Genvalgt
10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år
Jørn Wegge Genvalgt
Knud Boesgaard Genvalgt
Suppleant Jens Kristensen Genvalgt
11. Eventuelt:
Bjarne Sørensen opfordrer kajak-brugerne til at benytte den
gamle kajakponton, da belægningen på vores nye ponton desværre er ru

og vil ødelægge bunden i kajakkerne.
Roklubbens Venner, stiftet i 1950, blev nedlagt på deres
generalforsamling i november 2021.
Overskuddet fra klubben er blevet tildelt NFR og er på 87.000 kr.
hvilket NfR er meget taknemlige for.
Kontingent til Hjelm Bådelaug overtages af NFR, således at vores
medlemmer stadig kan lægge til ved Hjelm Bådelaug og benytte
området ved klubhuset.

Nykøbing F Roklub
Generalforsamling 2022 – Beretning

Velkomst
Kære medlemmer af NFR hjertelig velkommen til generalforsamling, som vi denne gang
kan afholde rettidigt i modsætning til de seneste 2 års generalforsamlinger.

Klubben – fakta og tal
Medlemmer
Ved udgangen af 2021 var vi 159 medlemmer fordelt som følger
- Roning: 58 medlemmer
- Kajak: 34 medlemmer
- Motion og svømning: 50 medlemmer
- Passive: 17 medlemmer
Ved udgangen af 2020 var vi 161 medlemmer, så der er altså sket en
tilbagegang i medlemstallet.

Kilometer og ture
I sæsonen 2021 blev der roet ganske meget sammenlignet med de seneste år. I har
således roet:
- 32.780 km, fordelt på
- 1926 ture
Det ca. 11% over gennemsnittet for de seneste 10 år. Ikke så ringe endda taget i betragtning
at 2021 også var præget af COVID-19.

Roning
På ro-området er der ikke så meget at berette om. Der bliver bare roet flittigt både
blandt formiddags, eftermiddags og weekend roere.
1 enkelt medlem var ude og ro ferielangtur i det jyske omkring Silkeborg og 3 medlemmer
tog den helt store langtur rundt om Falster.
Hold øje med tavle og kalender på hjemmesiden hvor der bliver annoncerede planlagte ture.
Hvad angår materiel er der efter standerstrygning tilkommet en ny 4 åre inrigger som vi
er klar til at døbe i forbindelse med standerhejsningen i slutningen af marts. For bedre at
have plads til den nye båd har vi bortskaffede den gamle inrigger Frederik. Herudover har
vi bortskaffede en enkelt single sculler.
Udover en ny inrigger har vi med støtte fra Guldborgsund Kommune Outdoor puljer
anskaffet en ny vedligeholdelsesfri flydebro. Den nye flydebro er lagt i og fortøjet ved

slæbestedet i slutningen af februar. Fiskeriforeningen har overtaget den gamle bro. Den nye
bro betyder mindre arbejde med vedligeholdelse og endnu bedre muligheder for
vinterroning.

Kajak
På kajakområdet kan vi berette at Kasper med stor entusiasme har afholdt
flere havkajakkurser sidste år, og han har også planer for i år.
Jens Erik har meddelt bestyrelsen at han ikke længere ønsker at afholde kajakskole i
turkajak. Bestyrelsen takker for Jens Eriks mangeårige indsats med kajakskolen. Af
samme årsag bliver der ikke planlagt nogen kajakskole i år.
Klubben har solgt en enkelt turkajak til et medlem.
Jens Aagren, Lars Sørensen og Jesper Rothberg holder skruen i vandet og træner fortsat
kajakpolo. Hertil har de herrer i marts deltaget i kajakpolo instruktør kursus så de er
endnu bedre rustet til at træne nye talenter.

Motion
I motionslokalet er der sket lidt ændringer. Med støtte fra DGI og DIF’s Corona Genstarts
pulje har vi i motionslokalet iværksat e-Roning som et supplement til ergometerroningen.
Omkring i klubben kan jeg høre og se at det er taget rigtig godt imod og for mange af jer er
det en ekstra motivation når i træner.
Herudover er Yvonne med hjælp fra flere i færd med at opfriske motionslokalet med billeder
og nye tavler så motionslokalet bliver endnu mere indbydende.

Svømning
NFR har stadig som vanligt adgang til Svømmecenter Falster 18:30-19:30 fra sidste
fredag i september til den sidste fredag i april.
Vi skal fra bestyrelsens side her minde alle udøvende kajak og ro medlemmer om at
få gennemført en svømmeprøve mindst hvert andet år.
Der skal også lyde en stor tak til Ann Tenis, som fortsat er tovholder på klubbens
aftale i forhold til livredder og svømmetid.

Aktiviteter
I oktober holdt klubben åbent hus foranlediget af DIF’s 125-års jubilæum hvor de 125
største danske atleter blev hyldet, herunder verdensmester og OL-guldvinder Mads
Rasmussen der startede som roer i NFR i midten af 90’erne. Åbent hus-arrangementet var
mildest talt ikke nogen succes, der kom alene 2 personer ind. På den positive side var der
dog stor opbakning til arrangementet og dem som bidrog til at realisere arrangementet skal
have stor tak.

Hjemmesiden
I efteråret havde vi et kortvarigt nedbrud på vores hjemmeside. Årsagen var et
hackerangreb. Vores hjemmeside indeholder ikke oplysninger der var interesse for at stjæle
eller tilbageholde. Hjemmesiden blev med bistand fra vores medlem Thomas og en ekstern
konsulent retableret i løbet af få dage.

Rokreds Sydhavsøerne
Rokreds Sydhavsøerne søger fortsat efter en kasserer. Formandskabet i Rokreds
Sydhavsøerne ligger heller ikke skjul på at de gerne så et større engagement fra NFR.
Herfra skal der lyde en opfordring til at deltage i Rokreds Sydhavsøernes
generalforsamling den 22. marts klokken 19:00 i Maribo Roklub ved Bangshavevej 27,
Maribo. Vi håber at der er et medlem fra vores klub som har lyst til at opstille til
bestyrelsen i Rokreds Sydhavsøerne.

Rokredsen har planlagt en række fællesture for den forestående sæson. Ture
og arrangementer ligger i kalenderen på vores hjemmeside.

Roklubbens venner
Foreningen Roklubbens Venner blev besluttet nedlagt på generalforsamlingen 24.
november 2021. Nedlæggelsen blev besluttet enstemmigt af de 39 fremmødte medlemmer
ud af i alt 70 medlemmer.
Foreningen besluttede samtidigt at foreningens formue skulle gives i gave til Nykøbing
F. Roklub. Midlerne må alene benyttes til anskaffelse eller støtte til anskaffelse af
materiel til udendørs- såvel som indendørs anvendelse.
Foreningen Roklubbens Venner har således ved deres nedlæggelse overført 87.003 kr.
til Nykøbing F Roklub.
NFR takker mange gange for den flotte gave og vi håber at I stadig har lyst til at
mødes i klubben selvom I har ophævet den formelle rammesætning.
For at komme nogle spørgsmål i forkøbet skal det siges at midlerne først er overført og
dermed først bogført i 2022. Derfor fremgår donationen ikke af NFRs årsregnskab 2021.

Økonomi
Klubben har siden sidste generalforsamling omlagt sine investeringer fra obligationer til
en blanding af aktier og obligationer. Dette er foranlediget af et pres fra de negative
renter og inflation som betyder at vores likvide beholdning løbende mister værdi når den
ikke investeres.
Klubben har fortsat en meget sund likviditet og vi har formåede at fastholde mange af
vores sponsorer og som allerede beskrevet har vi modtaget en række bevillinger fra
offentlige puljer som har givet os mulighed for at udvikle klubben.
Hvad der er mere bekymrende er vores fortsat faldende medlemstal. Som det ser ud lige nu
er det ikke en trussel mod klubbens eksistens. Hvis tendensen ikke snart vender kan det
dog blive nødvendigt at hæve kontingentsatserne for at få en bedre balance i indtægter og
udgifter.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 6 bestyrelsesmøder.
Samarbejdet i bestyrelsen er velfungerende og foregår i god ro og orden.

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 år tildeles Jens Købmands pokal: Søren Andersen!
Søren, du er et stort aktiv for klubben med din altid positive og konstruktive fremtræden i
klubbens sociale liv. Du er med din form og rokundskaber altid dejlig at have med på såvel
korte som lange roture på Guldborgsund. Du har stor faglig indsigt i vores flåde og
kendskab til bådenes vedligeholdelse og reparation. Du bidrager også med din store
arbejdsindsats i vedligeholdelsen af flåden. Du har med din viden medvirket aktivt i
dialogen med Baumgarten i forbindelse med vores nye båd.
Stort tillykke til Søren Andersen.

Diplomer

Afslutningsvis skal vi have uddelt diplomer til de medlemmer, som i den forgangne
sæson formåede at ro over 1000 km

Elly Skov
Inger Boesgaard
Bodil Clorius
Birgitte Christiansen
Bjarne Sørensen

1017 km 1030 km 1067 km 1564 km 1900 km

