Referat af ordinær Generalforsamling den 3. februar 2009 i
Skanderborg Roklub
Velkomst ved formand Erik Jensen. Afdøde Per Rasmussen blev mindet ved
1 min. stilhed.
Ad 1. Valg af dirigent
• Henning Iburg Andersen blev enstemmigt valgt.
• Indkaldelse til mødet blev godkendt.
• Konstatering af antal fremmødte viste, at forsamlingen ikke var
beslutningsdygtig med hensyn til pkt. 4. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling er påkrævet for ændring af love.
Ad 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse
• Erik Jensen kommentarer og henvisning til den trykte beretning i
”Træsejlet” blev godkendt med følgende bemærkninger.
• Kommunens tilskud er uafklaret. Møder med kulturforvaltningen har
ikke givet et endeligt overblik. Retningslinjer med hensyn til
ansøgninger foregår via løbende kontakt med kommunens
embedsmænd.
• Tidligere planer om etablering af sauna er skrinlagt.
Ad 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
• Poul Erik Jensen gennemgik regnskab og blev
bemærkning om uafklaret kursustilskud.

godkendt

med

Ad 4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændring af grænsen mellem seniorroere
og veteranroere fra 60 til 65 år.
• Debat om grænsen skal ændres fra 60 til folkepensionsalderen, som nu
p.t. er under løbende ændring, i stedet for fra 60 til 65 år.
• Afstemning herom kan ske ved ekstraordinær generalforsamling jfr.
under pkt. 1.
Ad 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse
af kontingent, indskud og restancegebyr.
• Årligt kontingent fastsat til kr. 1.150,00 med regulering i henhold til
foreningens medlemsopdeling: Medlemmer § 2 og Kontingent § 4 i
lovene. (Se under forslag til ændring i ”Træsejlet” nr. 1, 2009, side 89.
• Ved
evt. ændring af grænsen mellem seniorer/veteraner vil
budgetindtægten på kontingentkontoen stige ca. 3.500
• Budget godkendt med bemærkninger fra materielforvalter Søren
Nielsen om indkøb af 2 nye scullere til brug for især ungdomsroere,
møntet på kaproning.
• Regnskabet godkendt af revisor.

Ad 6 Valg af bestyrelse
• Debat omkring ringe deltagelse i bestyrelsen af veteranere i forhold til
%-medlemstallet. Meningerne var delte: I dagtimerne er
bådvedligehold, rengøring osv. rigt repræsenteret ved veteranere/En
husforvalter er en stor mundfuld for en enkelt person /Unge i 30-40
årsalderen er et fåtal i klubben med få ressourcer/ En husforvalter skal
ikke stå med ansvaret alene, men kan til enhver tid skabe udvalg til
varetagelse af opgaver i samarbejdende grupper.
•

På valg er:
Formand:
• Erik Jensen: Genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmer:
Anne Grethe Skov-Nielsen: Genvalgt for 2 år
• Kirsten Slumstrup: Genvalgt for 1 år
• Susanne Holde: Genvalgt for 2 år
• Poul Erik Jensen: (modtager ikke genvalg)
• Anne-Grete Løvgreen: Ikke til stede, villig til valg for 2 år
• 1 vakant: Bestyrelsen søger blandt medlemmer
• Ingen suppleanter: Bestyrelsen søger blandt medlemmer
•

Ad 7 Valg af revisorer
• På valg er:
• Allan Lund: Genvalgt for 2 år
• Henning Iburg Andersen: Genvalgt for 2 år
Ad 8 Eventuelt
• Svind i kioskkasse observeres. Ingen konsekvens af hidtidig svind.
Fortsætter som service for klubbens medlemmer.
• Forslag om svømme- og entringsøvelse hvert år. Bestyrelsen vil
arbejde på sagen, og gør opmærksom på at alle frigivne har skrevet
under på, at de kan svømme.
• Forslag om 1.-hjælpskursus. Carsten Christiansen undersøger
mulighederne for at få afviklet et kursus i næste vintersæson.
• Rodragter, sportstrøjer osv. præsenteres ved standerhejsning af
Sportsmaster, ved Søren Nielsen.
• Ungdomsroere får undervisning i roergometer ved Susanne Holde.
Vores kasserer gennem 27 år Poul Erik Jensen forlader nu bestyrelsen. Poul
Erik startede med at ro i 1970, og har bestyrelseserfaring i 32 år.
Ølbrygning og andre aktiviteter trækker, og kåret som årets sportsleder i
Skanderborg i 2006, kan han takke af med stor applaus.
Stor tak fra bestyrelsen og vel-roet til mange fremtidige ture Poul Erik!

Mødet er hævet!
Erik Jensen

