Referat fra generalforsamling - Skanderborg Roklub d. 5/2 2013.
1. Valg af dirigent.

Allan Lund blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.

2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse.

Formanden fremlægger beretningen.
Spørgsmål: Hvordan er det med ansvar for egne oppustelige redningsveste ?
Svar: Klubben har stadigvæk ansvar for roningen, da klubben står som reder. Krav fra
klubben vil være at vestene ikke må være mere end et bestemt antal år gamle.
De oppustelige og andre veste vil blive checket af Mogens inden sæsonen går i gang.
Spørgsmål: Er de nye både synkefri?
Svar: De opfylder DFFR´s krav.
Beretningen godkendes.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Kasserer Anne Grete Løvgreen er ikke tilstede, så formanden fremlægger regnskabet i
stedet.
Regnskabet viste et underskud på 45 113,00 kr for 2012.
Der er passiver for 835 779,00 kr
Regnskabet er godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og

restancegebyr.

I budgettet for 2013 fremkommer et overskud på 54900,00 kr.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentstigning:
Senior: 40,00 kr - kontingent 1250,00 kr
Pensionister (65 år pr. 1 januar): 30,00 kr – kontingent 937,00 kr
Ungdom: 20 kr – kontingent 625,00 kr.

Kommentarer:
Forslag om at sløjfe telefonen i klubhuset.
Et medlem mener ikke at der skal stå overskud i budgettet.
Forslag om at gøre teksten under aktiviteter mere detaljeret.

Budget og kontingent er godkendt.
6. Valg af bestyrelse. På valg er:

Formand Erik Jensen – modtager genvalg
Anne Grete Løvgreen – modtager ikke genvalg
Lars Elkjær- modtager ikke genvalg
Mogens K. Nielsen – modtager genvalg
Tommy H. Madsen – modtager genvalg.

Formandsvalg: Erik er valgt som formand.
Mogens og Tommy genvalgt.
Der er 2 ledige pladser tilbage i bestyrelsen.
John Rasmussen er foreslået. Han ønsker at blive kasserer. Formanden gjorde opmærksom
på at han ikke kan blive valgt som kasserer på generalforsamlingen, men at bestyrelsen
konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde.
Birgitte Kiærskou opstiller også til bestyrelsen.
Både Birgitte og John er valgt.

Formanden takkede for at bestyrelsen nu er fuldtallig.

7. Valg af revisorer.

Mogens Lindekilde og Allan Lund blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Forslag om at læsning af både på og af trailer kommer til at indgå i langtursstyrmands kursus.
Forslag om at bådtraileren bliver lavet så den kan læsses ordentlig.
Forslag om at klubben indenfor de næste 2 år gøres gældfri.
Opfordring til at medlemmerne også tager aktiv del i de udvalg som bliver dannet.
Forslag om at seniorer på en eller anden måde bliver mere aktive.
Der kom et spørgsmål om nye regler for roning, som en udløber af Præstø ulykken.
Svar: Vi hører under regler for både under 12 prs. Vi er dækket ind under ikke erhverv.
Eventroning – det er erhvervsmæssig roning, hvilket stiller meget store sikkerhedsmæssige
krav til rederen (klubben).
Der skal ligge et reglement for hvad man vil gøre i givne situationer i forhold til vejr og vind.
Bestyrelsen lægger op til at personer som ønsker prøveture skal stille med et underskrevet
papir på at vedkommende kan svømme 300 m.

Formanden takkede følgende personer:
Kirsten for hendes gode indsats som aktivitetschef og sekretær.
Anne Grete for hendes indsats som kasserer.
Lars for hans indsats som aktivitetschef.

Tak til dirigenten.
Allan Lund sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

