Referat af ordinær Generalforsamling den 9. februar 2010 i
Skanderborg Roklub
Velkomst ved formand Erik Jensen.
Ad 1. Valg af dirigent
• Steffen Fogh 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 kommenterede med henvisning til den trykte beretning i
”Træsejlet”. Beretningen blev godkendt med følgende bemærkninger.
• Debat om svømmeprøve, der er offentliggjort af rochefen i ”Træsejlet”
nr. 1 2010. Bestyrelsen fastholdt vigtigheden af, at alle medlemmer
har svømmefærdigheder. En del medlemmer mente, at redningsveste
er mindst lige så gode sikkerhedsmæssigt. Formanden undersøger,
hvad der juridisk ligger i ordet ”anbefales” i DFfR’s vejledning om
emnet.
• Skanderborg Roklubs reglement § 1 revideres efterfølgende.
Ad 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
• Anne-Grete Løvgreen gennemgik regnskab, der blev godkendt.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændringer i lovene.
• Gennemgang og justering af ændringsforslag blev foretaget og
udsendes til afstemning.
• Afstemning herom kan ske ved ekstraordinær generalforsamling jfr.
under pkt. 1.
Ad 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse
af kontingent.
• Årligt kontingent fastsat til kr. 1.170,00 med regulering i henhold til
foreningens medlemsopdeling. (Veteranere 75%, ungdomsroere 50%)
• Indkøb af tysk båd 70.000
• Renovering af indgangsparti øget med 37.000 til håndværkerudgifter
• Tilskud til kaproning: tages op hvis der bliver et behov.
• Budget blev godkendt
Ad 6 Valg af bestyrelse
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
• Kirsten Slumstrup: Genvalgt for 2 år
• Carsten L. Christiansen: Genvalgt for 2 år

•
•
•

Søren Nielsen: Genvalgt for 2 år
Lars Elkjær: Valgt for 1 år
Ejner Grønhøj: Valgt for 2 år

Ad 7 Valg af revisorer
• På valg er:
• Allan Lund: Genvalgt for 1 år
• Henning Iburg Andersen: Genvalgt for 1 år
Ad 8 Eventuelt
• Tommy: Tømrer starter 1/3, hvis ikke det er frostvejr. Forinden skal
gammelt indgangsparti brækkes ned. Hjælp hertil og lån af stillads
og trailer efterlyses blandt medlemmer inden den 27. februar.
• Søren: Maling af træværk sker indenfor i varmen i Låsby, nærmere
dato oplyses.
• Poul: Forslag om at udgiften til 2. sølvåre og efterfølgende afholdes
af roeren selv. Forslag om ændring af Kilometer PC
• Ejvind: Forslag om lys til trappe og indgangsparti.
Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 2. marts.
Anne/11-2-10.

