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1.Valg af dirigent
Steffen Fogh og Gunnar Dalby stilles i forslag. Begge er villige til valg. Steffen trækker sig og
Gunnar varetager dirigent rollen.
2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse.
Formanden fremlægger beretning. Beretningen godkendes.
Der stilles spørgsmål til om det er de love og reglementer der ligger på hjemmesiden, der
gælder. Reglementerne er fra 2007 og ikke opdateret med de sidste ændringer på
hjemmesiden. Det er til enhver tid det reglement bestyrelsen udstikker, der er gældende.
Bestyrelsen opdaterer nuværende love og reglementer på hjemmesiden.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Kasserer og formand fremlægger regnskab 2010.
Der spørges til kontingentet til DFfR, der består af et beløb pr klub og et beløb pr medlem.
Kontingentet går til muligheden for at deltage i kurser, forsikring, adgang til andre klubber og
støtte til elite roere.
Regnskabet godkendes.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslaget er trykt i Træsejlet nr 1 årgang 27, som ændringsforslag til den del af reglementet
bestyrelsen har vedtaget omhandlende svømmeprøve for alle medlemmer hvert andet år.
Ændring af reglementet er ligeledes trykt i Træsejlet nr 1 årgang 27.
Henning Iburg fremlægger sit forslag, og pointerer, at han er sikker på, at alle i klubben kan
svømme – dog ikke nødvendigvis 300 m. Ældre medlemmer kendte ikke til kravet om at skulle
aflægge svømmeprøve, da de for år tilbage begyndte at ro.
Bestyrelsens baggrund for at stille forslaget er sikkerhed og trykhed. Nogle medlemmer har
giver udtryk for at være usikre på at ro med andre med ringe svømmefærdigheder.
Bestyrelsen stilles til ansvar, hvis der sker en drukneulykke.
Bestyrelsen opfordres på mødet til at supplerer svømmeprøven med prøve i at svømme
mellem to årer, tage redningsvest på i vandet og over kæntrings øvelser.
Det foreslås desuden at alle bærer redningsvest indtil vandet er 10 grader varmt.
Der fremkommer forslag om at tage hensyn til de medlemmer, der ikke kan eller vil aflægge
svømmeprøve.
Det foreslås at alle medlemmer en gang om året skriver under på, at de kan svømme, således
at den enkelte selv påtager sig ansvaret for deres svømmefærdigheder.
Et andet forslag, der fremsættes er at bestyrelsen kan give dispensation fra at aflægge
svømmeprøve.
Bestyrelsen holder under generalforsamlingen et bestyrelses-summemøde på baggrund af
debatten og de indkomne forslag.

Bestyrelsen kommer frem til at foreslå, at det tidligere udstukne reglement suppleres med
ordlyden – Enkelte medlemmer kan søge bestyrelsen om dispensation fra at aflægge
svømmeprøve for en to års periode.
Det dagsordens fremsatte forslag sættes til skriftlig afstemning.
I tilfælde af at det ikke vedtages, er bestyrelsens reglement med ovenstående tilføjelser
fremsat af bestyrelsen gældende.
Der udleveres 39 stemmesedler.
De indkomne stemmer fordeler sig på 25 nej og 14 ja..
Det stillede forslag bortfalder og reglementet med tilføjelse om dispensation er gældende.
Det enkelte medlem kan få udstedt et bevis på at han/hun har aflagt svømmeprøve og det
registreres i computeren.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent,
indskud og restancegebyrer.
Kontingentstigning foreslås hævet med 20 kr til seniorerne, 15 til veteraner og 10 til ungdom.
Der er afsat penge til indkøb af båd.
Vi har bestilt en 4-åres i Grejsdalen, der kan leveres i 2012. Bestyrelsen overvejer at købe en
tysk kevlar båd i stedet. Der er stor æstetik og rokomfort forbundet med træbådende. Kevlar
bådende er der mindre vedligehold på, hvilket er den væsentligste fordel.
Der tilkendegives opbakning til køb af kevlar båd.
Det afsatte beløb til ungdomsroning indeholder ikke aflønning af en evt ungdomstræner. Vi har
fået tilsagn fra et firma om et muligt tilskud, hvis vi ansætter en træner.
Budgettet og stigning af kontingent vedtages.
6. Valg af. bestyrelse
Erik Jensen opstiller og genvælges som formand.
Anne Grete Løvgreen og Lars Elkjær genopstiller og genvælges.
Susanne Holde og Søren Nielsen genopstiller ikke.
Carsten Christiansen, Ejner Grønhøj og Kirsten Slumstrup er ikke på valg.
Til de to vakante bestyrelses poster vælges Poul Mathiasen og Mogens Nielsen
7. Valg af revisorer.
På valg er Allan Lund og Henning Iburg Andersen.
Henning Iburg trækker sig.
Allan Lund og Mogens Lindekilde vælges som revisorer.
8. Evt.
Der spørges til om den gamle bådtrailer kan køre.
Dette bekræftes og anvendes når der skal flere både af sted, end der kan være på den nye.
Ejner Grønhøj henstiller i sin egenskab som husforvalter til at man ikke ødelægger bukken, der
bruges ved bådtraileren.
Susanne Holde takkes for sin indsats i bestyrelsen og i ungdomsafdelingen.

Søren Nielsen takkes for sin indsats i bestyrelsen og som materiel forvalter.
Henning Iburg takkes for sit hverv som revisor.
Anne-Grete Skov Nielsen takkes for sin indsats som redaktør af træsejlet.( Er ikke til stede)
Hanne Leth bydes velkommen som redaktør af træsejlet.
Referent Kirsten Slumstrup.

