Referat af generalforsamling
d. 9/2 2017
Formanden indledte mødet med at udtale et ære være Klubbens afdøde medlemmer
Hans Jørgen Nielsen, Svend Rasmussen og, Bente Bøgh Hansen

1/ Valg dirigent.
Allan Lund blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet

2/ Fremlæggelse af formandens beretning. Beretningen kan læses i Træsejlet fra januar
2017. Beretningen blev godkendt

3/ Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren.
John gennemgik regnskabet. Der var stor tilfredshed med regnskabet.
Deltagere havde følgende kommentarer til regnskabet:
Spørgsmål til veteranernes mulige overskud fra julefrokosten. Hvor står det opført?
John svarede, at der intet overskud var.
Hvad dækker posten aktiviteter, hvad kan de bruges til?
Det er bestyrelsens holdning at fester og lignende arrangementer skal bære i sig selv, beløbet
dækker små arrangementer arrangeret af aktivitetschefen.
Hvordan forsendes Træsejlet?
Tredive sendes med post, en stor andel omdeles af klubben selv, øvrige sendes per email.
Forslag om at overgå til kun digital udsendelse.
Bestyrelsen kommenterede, at den ønsker at fastholde den fysiske udsendelse, til de medlemmer
der foretrækker dette.

Hvorfor har vi et Prioritetslån?
Kassereren svarede, at vi har taget udgiften med lånet på et tidspunkt, hvor vi havde behov for
lånet, i dag fungerer det som en kassekredit, der er gratis så længe vi ikke trækker på den.
Et medlem foreslog, at der indføres betaling til klubben fra veteranernes arr. Eks. Fødselsdage,
julefrokost osv.
Glæde over de to nye både
Regnskabet blev godkendt

4/ Indkomne forslag: Ingen
5/ Fremlæggelse af budget. Budgettet kan rekvireres hos kassereren.
John gennemgik budgettet. Der blev stillet følgende spørgsmål:
Et medlem ytrede bekymring over, at der ar afsat færre midler til vedligeholdelse af materiellet
end der blev brugt sidste år.
Mogens redegjorde for, at forskellen var et udtryk for, at der sidste år havde været ekstra
ordinært store udskiftninger, og at det afsatte beløb svarer til det vi plejer at benytte, samt at det
er bestyrelsens holdning, at viser det sig i løbet af året at de afsatte midler ikke er tilstrækkelige, så
vil bestyrelsen acceptere en budget overskridelse på dette punkt – materiellet skal holdes i god og
forsvarlig stand.
Bestyrelsen havde foreslået en kontingentstigning på kr. 20,00, et medlem foreslog kr. 50,00/
årligt.
Efter afstemning blev de 20,00 kr vedtaget.
Restancegebyr og indskud nej tak det bliver for besværligt.
Budgettet blev vedtaget.

6/Valg af bestyrelse

På valg er:

Formand: Erik Jensen

genvalgt

John Rasmussen

genvalgt

Birgitte Kiærskou

genvalgt

Mogens Kastberg Nielsen

genvalgt

7/ Valg af Revisorer
Allan Lund og Mogens Lindekilde genvalgt

8/Eventuelt
Et medlem fremlagde en opfordring om at skabe en bedre roklub, hvor vi ikke deles op i veteraner
og seniorer og holder hver vores arrangementer:
Rengøringshold bør sættes blandet mellem seniorer og veteraner
Bådslibehold bør sættes blandet mellem seniorer og veteraner
Bestyrelsen kommenterede: Som vi tidligere har vedtaget, skal alle arrangementer slås op i Rokort,
så også de der ikke er medlemmer af gavekassen og derfor ikke modtager besked, kan følge med i
klubbens arrangementer.
God debat om brug af rokort og træsejl
Slå faste ro tider op på opslagstavle.
Mere sammenhold i klubben.
Forslag om hjertestarter.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen

Referent Birgitte Kiærskou

