Referat af generalforsamling
d. 4/2 2016
1/ Valg af dirigent
Tommy H Madsen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

2/ Fremlæggelse af formandens beretning. Beretningen kan læses i Træsejlet fra januar 2016.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3/ Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren.
John gennemgik regnskabet. Der var stor ros til forholdet mellem regnskab og budgetlægningen. Bemærkning vedr.
besøg af Holstebro Roklub: Der var omkostninger ved besøget for vandforbruget. Ved evt. nyt besøg afregnes efter
forbrug. Regnskabet blev godkendt.

4/ Indkomne forslag. Der var kommet forslag fra Per Brødsted vedr. forsikring. Forslaget kan læses i Træsejlet
fra januar 2016.
Efter Per Brødsteds kommentarer vedr. udlån til DFfR i forbindelse med deltagelse af klubroer på langture samt
klubbens tur til Slien, fremlagde Mogens Kastberg bestyrelsens svar: ” Bestyrelsen kunne ikke anbefale det stillede
forslag. Begrundelse:
Roning er en kerneaktivitet, som udøves i dagligt ro farvand og udenfor. Indenfor de seneste ca. 10 år har der været
tre skader, heraf to i dagligt ro farvand. Bestyrelsen vil ikke udskille dele af klubbens aktiviteter, som medlemmer selv
skal bære risikoen for eller finansiere.
Bestyrelsen er i gang med at endevende hele forsikringsområdet, bl.a. sammen med netværket. Som det er nu, er det
ikke muligt at forsikre sig som foreslået.
Klubben vil fortsat stå bag sine medlemmer, når de er på tur. Ved udlån til DFfR er bådene både transport - og
kaskoforsikrede. Det er deltagerne i de enkelte ture der betaler disse forsikringer”. Der laves båd rapport efter hver
af DFfR`s langture.
Efter denne debat trak Per Brødsted forslaget.

5/ Fremlæggelse af budget. Budgettet kan rekvireres hos kassereren.
Mogens Lindekilde stillede spørgsmål vedr. kontingentstigningen. Forsamlingen var dog enige om at kontingentet bør
stige i takt med pristallet.
Budgettet blev vedtaget.

6/ Valg af bestyrelse. På valg er:
Ejner Grønhøj:

modtager ikke genvalg

Poul Mathiasen:

modtager ikke genvalg

Dorthe Jørgensen:

modtager valg

Carsten Christiansen

modtager genvalg

Valgt blev:

Carsten Christiansen, Dorthe Jørgensen, Uffe Laursen, Georg Eggertsen.

7/ Valg af Revisorer
Allan Lund og Mogens Lindekilde blev genvalgt

8/ Eventuelt.
Ønske om at tidspunktet for start/slut leje af klublokalet blev ændret.
Formanden takkede de afgående bestyrelses medlemmer for deres store arbejde for Roklubben, og overrakte et par
flasker vin.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen.
Referent Birgitte Kiærskou

