Generalforsamling 07.02.2018
Referent: Flemming Hansen
Der var mødt 39 af klubbens 48 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 og vedligeholdelse at materiel mv. Han rettede en speciel tak til
robotten, der slår vores græsplæne.
Han sagde endvidere, at rospinning var blevet den nye ”trend” og der var rigtig mange medlemmer, der mødtes ikke
bare onsdag formiddag, men alle ugens dage og dyrkede denne såkaldte ”tørroning”. Der i gennemsnit 150 personer
pr måned, der benytter motionsrummet, hvilket må siges at være meget flot.
Formanden omtalte også de forskellige ture klubbens medlemmer har været på såsom Venø Rundt, turen på
Silkeborgsøerne og ikke mindst det succesfulde tur til Tolo i Grækenland. En gruppe af klubbens medlemmer er i
færd med at tilrettelægge en ny tur til Tolo i 2019.
Yderligere omtalte han kort, at der havde været en fin udlejening af både sommerhus og klubhus, hvilket er en stor
del af klubbens økonomi.
Beretningen gav ikke anledning til kommentarer og blev vedtaget

Punkt 3, regnskab og budget
Kasserer Flemming Hansen fremlagde regnskabet og udleverede kopier til generalforsamlingen. Regnskabets
hovedtal var på forhånd udsendt til medlemmerne.
Regnskabet udviste et underskud før renter og afskrivninger på 6 038 kr. Underskuddet skyldes blandt andet indkøb
af robotplæneklipper samt nye årer.
Kassereren sagde, 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 oplyste endvidere, at det havde været nødvendigt at oprette en kassekredit på 25 000 kr for at imødegå
underskuddet og de meget sæsonbetonede indtægter. Han oplyste samtidig, at banken havde påpeget, at driften af

klubben gav underskud og en forrentning og afvikling af kassekreditten ikke kunne ske uden større
kontingentindtægter.
Kassereren fremlagde et budget for 2018, der udviser et overskud på 10 000 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Årsregnskabet for 2017 med budget for 2018 blev herefter godkendt

Punkt 4, indkomne forslag
Der var indsendt 1 forslag foruden bestyrelsens til behandling på generalforsamlingen.
Jørgen Hansen havde indsendt forslag til lovændring, så køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal forelægges
og behandles på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved begge generalforsamlinger skal der
være et kvalificeret flertal. Reglen gælder ikke ved pantsætning ved oprettelse af en kassekredit i forbindelse med
klubbens almindelige drift.
Jørgen Hansen begrundede forslaget til lovændringen og den blev vedtaget uden den store diskussion.
____________
Bestyrelsen forslag var næsten enslydende og blev derfor frafaldet.

Punkt 5, fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlagde forslag til en kontingentforhøjelse for det almindelige seniormedlemskab på 200 kr, så det
fremover udgør 1 200 kr årligt. De øvrige kontingenter for U-roere på 600 kr og passive 300 kr forbliver uændret.
Der var forslag fra salen om at kontingentet i stedet burde stige med 400 kr. Bestyrelsen anførte, at man var bange
for, at en sådan stigning på 40 % ville blive for stor for de tidligere B-medlemmer, der sidste år fik en stigning på 250
kr og en stigning på nu 20 % måtte være passende.
Ægtefællerabatten på 50 % for ægtefællens kontingent blev bragt på banen. Der var flere der mente, at tiden var
løbet fra sådanne rabatter og med den i forvejen lave kontingent, burde denne ordning ophøre. Bestyrelsen gik ind
for at bibeholde ægtefællerabatten.
Dirigenten satte spørgsmålet til afstemning og der var et snævert flertal for at afskaffe rabatordningerne.
Rabatordningerne er herefter afskaffet.
Man enedes herefter om at godkende bestyrelsens forslag om en stigning på 200 kr for seniorerne og de øvrige
kontingenter forblev uændrede.

Punkt 6, valg
Der var i år formandsvalg. Steen Larsen indvilgede i at tage endnu en periode, såfremt der ikke var modkandidater.
Det var der ikke, så Steen Larsen blev valgt for en ny periode.
Der var endvidere 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Flemming Hansen, Kaj Jensen og Carsten Højmark var på valg.
Flemming Hansen og Kaj Jensen modtog genvalg. Carsten Højmark ville godt tage en periode mere, hvis der ikke var
andre kandidater. Torben Hylle blev foreslået og Carsten Højmark trak sig herefter.
Flemming Hansen, Kaj Jensen og Torben Hylle blev herefter valgt.

Derefter var der valg af 2 suppleanter for 1 år. Poul Budde Olesen blev foreslået og Pia Larsen accepterede genvalgt.
Poul Budde Olesen er 1. suppleant.

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 lige så livlig som altid.

Lena Larsen havde indsendt et forslag om samarbejde/sammenlægning med Sæby Roklub. Sagen blev livligt
diskuteret, dog var langt de fleste imod en sammenlægning. Der fungerer et fortrinligt samarbejde de to klubber
imellem og dette kunne man i stedet udvide. Poul Budde Olesen, der også er aktiv medlem af Sæby Roklub, sagde at
tiden efter hans mening ikke er moden til en sådan sammenlægning. Oplægget var herefter færdigdiskuteret.
__________
Lena Larsen fortalte, at man i Skive Roklub havde en decideret Motionsafdeling, hvor der kom rigtig mange uden
også at være medlem af roklubben og opfordrede til at oprette en sådan afdeling. Vi kan godt bruge pengene, som
hun sagde.
Bestyrelsen svarede, at man havde haft diskussionen om et særligt medlemskab for motionsrummet, men var af den
opfattelse, at man lige havde afskaffet et særligt medlemskab – B-medlem – og så ville man ikke igen til at oprette
nye medlemskaber. Selv med kontingentforhøjelsen er prisen for medlemskab meget lavere end i en Fitnessklub.
__________
Bestyrelsen benyttede lejligheden til at rette en misforståelse omkring passive medlemmers deltagelse i svømning.
Tidligere var det sådan, at passive medlemmer kunne deltage i svømning i vinterhalvåret, men den ordning var
afskaffet for et år siden. Dog havde man bestemt, at de gamle passive medlemmer der gennem mange år havde
deltaget i svømning fortsat kunne gøre det, men nye skulle være aktive medlemmer af klubben for at deltage i
svømning.
__________
Deltagelse i turen til Tolo blev diskuteret. Enighed om, at det var en tur for Frederikshavn Roklub. Viste det sig
senere, at vi ikke selv kunne fylde bådene, så kunne man rette henvendelse til andre om at deltage.

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

