Referat fra Skanderborg Roklubs generalforsamling tirsdag d. 5. februar 2008

Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til minde om Gösta, der døde i det forgangne år.
Ad. 1 Valg af dirigent
Allan Lund blev valgt.
Ad. 2 Fremlæggelse af beretning til godkendelse
Formanden fremhævede hovedpunkterne fra den skriftlige beretning, herunder:
-

nyt køkken til ca. 100.00 kr. (tak til Carsten, Thommy m.fl.)
veteraner roet mange km, men både uro´ere og seniorer kunne godt ro mere
økonomien er OK
Søren indtrådte som materialforvalter kort efter sidste års generalforsamling og er derfor på valg
ekstraordinær generalforsamling hvor forhøjelse af veterankontingent blev vedtaget
godt motionsstævne med 70 hjælpere fra klubben, 17 var på vandet, 40 deltog i festen,
medlemsfremgang fra 138-141 medlemmer
bådene fine, deres alder taget i betragtning, vi er omhyggelige med vedligeholdelsen
der har været standerhejsning, kanindåb, 35 opryddere til festival, Træsejlet udkom 8 gange
trusler mod roklubbens eksistens: individuelle sportsgrene vinder frem, faldende kom. tilskud
tak til medlemmer, sponsorer, presse

Beretningen blev godkendt.
Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev omdelt og gennemgået af kassereren. Især var det positivt at bemærke, at
motionsstævnet gav et overskud på 23.000 kr. mod budgetteret 10.000 kr.
Som noget nyt får klubben tilskud fra kommunen forud, hvilket er medvirkende til det gode resultat.
Tilskud til kursusudgifter faldet fra 60 % til 500 kr. til al kursusvirksomhed. Det er en tilbagegang på 67000 kr.
Kommentarer til regnskabet:
Poul Mathiassen mente, at klubben er bagud med indkøb af både. Foreslog bestyrelsen at hæve grænsen
for veteranroere fra 60 til 65 år.
Pia Hansen fremhævede, at der i 2007 var brugt mange penge på køkken, og at det var et engangsbeløb,
og at der derfor måtte være penge til flere bådkøb i fremtiden.
Kasserer, formand og materialforvalter svarede på kommentarerne og redegjorde for bestyrelsens
holdning.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4 Behandling af indkomne forslag
Fra bestyrelsen:
a) køb af nyt bådmateriel
b) klubbens fremtid
Søren fremlagde, hvilke både, der foreslås købt.
Generalforsamlingen positiv over for forslaget og opfordrer bestyrelsen til at gå videre med planerne.

Til pkt. b kom følgende udsagn og forslag fra generalforsamlingen. Dem arbejder bestyrelsen videre med:
- fleksibilitet i roningen
- mulighed for at mødes på andre tidspunkter end tirsdag aften
- andre bådtyper
- spørgeskemaer til medlemmer om hvorfor de forlader klubben
- motionscenter i klubben
- firmaer der betaler kontingent for medarbejdere
- satellitroklubber i Stilling og Alken med medlemskab i SR
- ”sved på panden”- roning
- nye medlemmer møder flere instruktører
- instruktion af nye roere tirsdag aften, så de kan mærke, de er en del af en klub
- vi kan måske fange nye ungdomsroere i 10-12 års alderen, hvor de falder fra fx
gymnastikforeninger
- veteranerne kommer hver gang, og det skyldes fælles kaffe på St. Croix
- mange seniorer vil ikke bruge deres ro-aften på at drikke kaffe (forskel på veteraners og seniorers
roønsker)
Ad. 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik budget 2008 og orienterede bl.a. om kredslån. Der er mulighed for at indbetale
hele årets kontingent ved første opkrævning, så klubben får flere likvider først på året til bådkøb.
Nedenstående kontingentsatser gælder for 2008:
Senior:
1130,Veteran:
847,50
Ungdom:
565,Familie:
1695,Familie 2 ps: 1977,50
Budgettet blev godkendt
Ad. 6 Valg af bestyrelse
Birgit og Grethe trådte ud af bestyrelsen. Ingen ønskede at træde ind i bestyrelsen, der hermed må
supplere sig selv.
Ad. 7 Valg af revisorer
Der blev genvalg af Allan Lund og Henning Iburg Andersen.
Ad. 8 Eventuelt
Formanden takkede Birgit og Grethe for indsatsen med deres mangeårige bestyrelsesarbejde og kvitterede
med vin. Grethe takkede for de mange år i bestyrelsen og tilbød at forestå klubbens langtursroning.
Referent: Susanne Holde

