Referat af generalforsamling
d. 6/2 2014,
1. Valg af dirigent.
Kirsten Slumstrup blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Fremlæggelse af formandens beretning. Beretningen kan læses i Træsejlet fra januar 2014.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Fremlæggelse af regnskab. Regnskab kan rekvireres hos kassereren.
John gennemgik regnskabet der viste et resultat på kr. 38.526 der hensættes til investeringer.
Spørgsmål: Kan vi overgå til at udgive Træsejlet digitalt ? Det vil betyde en besparelse på ca. 20.000 kr.
Vores andel af Sydjysk kreds overskud ? Det står opført i regnskabet for 2012.
Regnskabet blev godkendt.

4. .Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af budget. Budget kan rekvireres hos kassereren.
Der var forslag om kontingentstigning.
Senior kontingent : stiger fra 1250 kr. til 1300 kr.
Veteraner over 65 år: stiger fra 937 kr. til 975 kr.
Ungdomskontingent : stiger fra 625 kr. til 650 kr.
Kommentarer. Vi har et meget billigt kontingent.
Da vi bliver færre medlemmer og flere af disse udgøres af veteraner, samtidig med at vi kan forvente
investeringer i nyt materiel og klubhus, arbejder bestyrelsen for at skaffe yderligere midler.
Der kom følgende kommentarer:
Skaf flere medlemmer.
Der er vigende antal seniorer og ungdomsroere på landsplan. Klubbens kontingent er meget lavt. Bør sættes
op.
Den automatiske stigning er for lav.
Bestyrelsen skal arbejde med langtids budget.for både materiel og hus vil kræve investeringer i fremtiden.

Få flere sponsor indtægter. Dette vil dog kræve specifikke projekter. Vi søger i øjeblikket Trygfonden om
20.000 til ny følgebåd.
Der er en generel positiv holdning til kontingentforhøjelse.
Kontingentstigning vedtaget. Budget godkendt.

6. Valg af bestyrelse. På valg er :
Carsten Lykke Christiansen : modtager genvalg
Ejner Grønhøj : modtager genvalg
Poul Mathiassen : modtager genvalg
Tommy H. Madsen : modtager genvalg
Alle blev genvalgt.

7. Valg af revisorer.
Mogens Lindekilde og Allan Lund modtog genvalg og blev valgt..

8. Eventuelt.
Forslag: Instruktion i outrigger bør indgå i kanin forløbet.
Bestyrelsen arbejder allerede med, at dette skal være et tilbud fremover.
Forslag. Sæt lejen af klubhus op.
Poul sender en prøve på vores nye rokort ud til alle. Denne er til øvebrug. Der bliver afholdt instruktion i
brugen inden ro sæsonen begynder.
Hvor meget trænes sikkerheden? Opfordring til at tage svømmeprøve i søen samt kæntringsøvelse..
Hvilken redningsvest er mest sikker ? Den helt alm. vest og dernæst den oppustelige.
Aktivitets udvalget opfordrer til at nogle melder sig så vi kan få inspiration til sociale/ro initiativer
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen.
Referent Birgitte Kiærskou.

