
Generalforsamling 01.03.2017 

Referent: Flemming Hansen 

Der var mødt 31 aktive medlemmer og 1 passiv medlem.  
 
Formand Steen Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks videre til dagsordenen. 
 
 
Punkt 1, valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Jens Jørgen Vinther, der blev valgt. 
 
Jens Jørgen Vinther takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og              
generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig. 
 
 
Punkt 2, formandens beretning 
 
Steen Larsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Formanden omtalte årets gang i klubben og sagde blandt andet,               
at det jo ikke havde været en af de bedste ro sæsoner, når man tænker på vejret.  
 
Formanden omtalte kort årets arrangementer og takkede derefter alle de medlemmer, der i årets løb har stået for                  
henholdsvis rengøring, instruktion, rospinning, vedligeholdelse af materiel og etablering af den nye bådebro. 
 
Han sagde endvidere, at rospinning var blevet den nye ”trend” og der var rigtig mange medlemmer, der mødtes                  
onsdag formiddag og dyrkede denne såkaldte ”tørroning”. 
 
Formanden omtalte også Deget Rundt og den efterfølgende reception for Lars Høyer, der sidste år havde 50 års                  
jubilæum i klubben. Samme Lars Høyer er for nylig fyldt 70 år og fik i den anledning en vingave fra klubben. Lars                      
Høyer kvitterede straks med at give en omgang. 
 
Yderligere omtalte han kort, at der havde været en fin udlejening af både sommerhus og klubhus, hvilket er en                   
stor del af klubbens økonomi.  
 
Endelig omtalte han, at bestyrelsens på sidste generalforsamling var blevet opfordret til at ændre på klubbens                
forskellige medlemskatagorier, så der fremover kun var en form for seniormedlemskab. Der har i årets løb været                 
en afgang af A-medlemmer til B-medlemmer. 
 
Beretningen gav kun anledning til få kommentarer blandt medlemmerne. Det blev fremhævet, at vi godt kunne                
bruge nogle flere romaskiner.  
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
 
Punkt 3, regnskab og budget 
 
Kasserer Flemming Hansen fremlagde regnskabet og udleverede kopier til generalforsamlingen. Regnskabets           
hovedtal var på forhånd udsendt til medlemmerne. 
 
Regnskabet udviser et overkud før renter og afskrivninger på 6 313 kr. Overskuddet skyldes blandt andet god                  

udlejning af sommerhus og klubhus samt pænt overskud på robladet. 
  
 
 



Kassereren sagde blandt andet, at driften af selve klubben giver et stort underskud og det er ikke muligt at drive                    
klubben alene med kontingentindtægter og tilskud. At klubben alligevel kører nogenlunde skyldes indtægterne fra  
 
 
kiosken, fællesarrangementer, annonceindtægter samt lejeindtægter fra sommerhuset. Havde vi ikke disse           
ekstraindtægter var der ingen roklub. 
 
Kassereren fremlagde et budget for 2017, der udviser et overskud på 11 500 kr. 
 
Årsregnskabet for 2016 med budget for 2017 blev herefter godkendt 
 
 
Punkt 4, indkomne forslag 
 
Der var indsendt 2 forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
Kaj Jensen havde fremsat forslag om, at rostatistikken fremover også kom til at omfatte roning i roergometre. 
 
Forslaget blev positivt modtaget og diskussionen gik på om man skulle have én for roning til havs og én for roning i                      
roergometre eller om man skulle have en samlet statistik. 
 
Der var flertal for 2 rostatistikker. 
 
____________ 
 
Verner Helsinghof havde fremsat forslag om salg af sommerhuset og hvis dette blev afvist, så forslag om:                 
Oprettelse af ”Sommerhusets Venner”, der fremover skulle forestå driften af sommerhuset, da det var svært at                
skaffe medlemmer til det. 
 
Som støtte til forslaget fremførte Verner Helsinghof at der lå en stor værdi gemt i sommerhuset og denne kunne                   
komme klubben til megen mere gavn, hvis man solgte huset og brugte pengene på klubhuset, indkøb af både,                  
eventuel udbygning af motionsrummet og indretning af et hyggehjørne med bar og gode møbler. 
 
Kaj Jensen fremførte at klubben altid manglede penge og når det kom til stykket gav sommerhuset ikke særligt                  
mange penge, idet der sidste år havde været et underskud der modsvarede årets overskud på ca 12 000 kr.                   
Klubhuset trænger til vedligeholdelse herunder nye tagrender mv. 
 
Formand Steen Larsen sagde, at klubhusets drift gerne skulle kunne rummes i kontingentet ellers var det for lavt. 
 
Lars Høyer fortalte, at han blev meget ked af det, da han så forslaget 
 
Ole Skov fremførte, at huset intet var værd - kun grunden og tvivlede på det kunne indbringe særlig mange penge.                    
Han mente huset skulle bevares. 
 
Flere medlemmer omtalte sommerhuset historie og man skulle ikke sælge det, men i stedet sikre sig, at klubbens                  
medlemmer også fremover havde et sted, der kunne benyttes til ture, overnatning mv. 
 
Der blev spurgt om vi kunne belåne sommerhuset. Kassereren sagde ja – men driften giver ikke overskud til at                   
kunne forrente og afdrage et lån. 
  
Der blev talt om vanvid at sælge. Andre sagde vi skulle sælge.  
 
Klubhusets problemer med støj blev fremhævet og ved at støjsænke det, kunne man opnå en højere udlejning og                  
at der var så mange ting, der var uafklaret ved et salg af sommerhuset. 
 
 
Kasserer Flemming Hansen sagde, at der selvfølgelig var rigtig meget nostalgi i det, der blev sagt og mente at man                    



selvfølgelig skulle bevare sommerhuset. Han uddelte en opgørelse over driften af sommerhuset fra år 2000 og til i                  
dag, altså de sidste 17 år. Heraf fremgik, at huset havde givet et samlet overskud og havde tilført roklubben over                    
150 000 kr i perioden. Dette var endda efter fradrag af renoveringer foretaget i samme årrække på over 100 000                    
kr. Han afviste således myten om, at sommerhuset ikke tilførte klubben ret megen værdi.  
 
Han sagde endvidere at ejendomsværdien var steget fra 460 000 kr til i dag 1 150 000 kr i og man frasagde sig en                        
sådan stigning, hvis huset blev solgt. Hvis man valgte at sælge sommerhuset ville der komme en                
kontingentstigning på et sted mellem 225-250 kr årligt for at modsvare de indtægter klubben har haft ved                 
sommerhuset. 
 
Kassereren fremhævede også, at hvis huset blev solgt var der en reel risiko for, at kommunen ville kræve sine 500                    
000 kr tilbage som de havde stående som et rente- og afdragsfrit lån i klubhuset. Endvidere sagde han, at vi ikke                     
kunne forvente at modtage midler fra fonde mv, hvis vi havde en stor likvid formue.  
 
Sådan bølgede diskussionen for og imod salg indtil dirigenten satte sagen til afstemning. Man skulle stemme ja,                 
hvis man ønskede bestyrelsen skulle arbejde for et salg og nej hvis man ikke ønskede det. 
 
Ved afstemningen stemte 8 for et salg, 21 imod og 2 stemte blankt. Sommerhuset skal altså ikke sælges. 
 
_____________ 
 
Idet forslaget om salg af sommerhuset faldt skulle man herefter stemme om, hvorvidt man skulle oprette en                 
forening ”Sommerhusets Venner”. 
 
Forslagsstiller Verner Helsinghof fremførte, at der var mange, der gik rundt med dårlig samvittighed, fordi de ikke                 
ville hjælpe til med driften af sommerhuset. Man kunne oprette en sådan forening, der så kunne få overskuddet                  
ved driften fratrukket en procentsats af sommerhuset værdi, der skulle afleveres til roklubben. 
 
Formand Steen Larsen sagde, at han ikke opfattede det som et problem, at få folk til at hjælpe med driften af                     
huset. Kasserer Flemming Hansen supplerede og sagde, at grunden til han opfordrede medlemmerne til at hjælpe                
var: at jo flere, der hjalp – jo mindre skulle hver enkelt lave. 
 
Man stemte herefter om forslaget og der var stort flertal for, at driften af huset skulle fortsætte, som det altid                    
havde gjort. 
 
 
Punkt 5, fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen fremlagde forslag til et kontingent på 1 000 kr for seniormedlemmer. Endvidere foreslog man et                
uændret kontingent for U-roere på 600 kr og passive 300 kr. Ægtefællerabatten for seniormedlemmer på 50 % for                  
ægtefællen bibeholdes. 
 
Formanden fortalte, at man på sidste generalforsamling var blevet opfordret til at arbejde hen imod én form for                  
seniormedlemskab, altså at afskaffe B-medlemsskabet.  
 
Kontingentsatsen havde givet grund til megen overvejelse, idet man ikke ville miste for mange af de tidligere                 
B-medlemmer. Gennem ”vandrørerne” havde man hørt, at de flest kunne acceptere en kontingentsats af denne               
størrelse. 
 
Der var heller ikke tvivl om, at 1 000 kr for alle seniorer skulle ses som et forsøg, idet der ville blive tale om en                         
samlet nedgang i kontingentindbetalingerne og man kunne ikke afvise en stigning allerede til næste år, hvis det                 
viste sig, at satsen var for lav til at sikre en ordentlig drift af klubben. 
 
Ole Skov protesterede imod ændringen, idet han fremhævede, at mange havde meldt sig ind netop fordi, der var                  
et A-medlemskab og et B-medlemskab til nedsat kontingent. Man underløb mange medlemmer på denne måde. 
 
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget. 



 
  
Punkt 6, valg 
 
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Eva Christophersen, Andrea Welzel og Ricki Sørensen. Alle blev genvalgt.  
 
Derefter var der valg af 2 suppleanter for 1 år. Pia Larsen og Mikkel Nielsen blev genvalgt. 
 
 
Punkt 7, valg af revisor 
 
Valg af revisorer og suppleant. Bestyrelsen forslog genvalg af Jørgen Hansen og Jens Jørgen Vinther som revisorer                 
og John Kristensen som revisorsuppleant. Alle valgt. 
 
 
Punkt 8, eventuelt 
 
Debatten under eventuelt var ikke så livlig som tidligere. 
 
Eva Christophersen omtalte et arrangement Vild med Vand, der løber af stabelen over hele landet den                
10.06.2017. Arrangementet er for at få flere til at interessere sig for vandsport og andre ting i tilknytning til vand.                    
Problemet for os her i Rønnerhavnen er, at det falder sammen med det årlige loppemarked på havnen. I stedet vil                    
man afholde et arrangement i august eller september for foreningerne på Rønnerhavnen. Man skal dog være                
repræsenteret med en lille bod evt med et roergometer på loppemarkedet. Der var flere der gerne ville stille sig til                    
rådighed til arrangementet. 
 
Der var problemer med banetildelingen ved svømning, idet konkurrencesvømmere og dykkere tog for meget              
plads. Flemming Hansen fortalte om et møde med kommunen sidste år i maj, hvor kriterierne for banetildeling                 
blev fremlagt. Her lå vi langt nede på listen. 
 
Der er stillet forslag på DFfR niveau om at alle skal aflægge svømmeprøve på mindst 300 m hvert år.                   
Frederikshavn Roklub har sammen med resten af Nordjysk Ronetværk tilsluttet sig et ændringsforslag hertil, der               
går ud på, at medlemmer, der ikke kan svømme 300 m, skal bære redningsvest indtil de har oparbejdet                  
svømmefærdighederne. Klubben har ingen problemer med ændringsforslaget, idet vores regler foreskriver, at vi             
bærer redningsveste. 
 
Lars Høyer redegjorde for ejerforholdet af Fur-hytten, idet denne var blevet bragt på bane tidligere på                
generalforsamlingen. Han sagde at Fur-hytten ejes i forening af alle klubberne i Nordjysk Ronetværk. 
 
Med hensyn til lydisolering af klublokalet oplyste kasserer Flemming Hansen, at bestyrelsen havde været på               
”besøgsrejse” til Kajkklubben, hvor man havde lydisoleret loftet med Troldtexplader uden det havde tydelig              
effekt. I stedet arbejder man på en form for lydisolering af væggene. 
 
Aase Jørgensen opfordrede medlemmerne til at deltage i til rospinning. Det er mange, der mødes hver onsdag                 
formiddag, men der er altid plads til flere. Vi slutter altid med kaffe og brød. Hun ønskede flere roergometre på                    
grund af den store tilslutning. Kassereren oplyste, at man pt har 3 ansøgninger ude om penge til nye roergometre. 
 
 
Alt i alt – en livlig generalforsamling, som helt sikkert gav bestyrelsen noget at arbejde med. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 

___________
_________________________                                           Jens Jørgen Vinther, dirigent 


