Generalforsamling den 4. marts 2020

Referent: Poul Budde Olesen
Der var mødt 35 medlemmer.
Formand Steen Larsen bød velkommen og gik straks videre til dagsordenen.

Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jens Jørgen Vinther, der blev valgt.
Jens Jørgen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Arne og Peter Emil blev valgt som stemmetællere.

Punkt 2. Formandens beretning.
Steen aflagde formandens beretning og omtalte årets gang i klubben - herunder ture til
Hirsholmene, Bratten og Tolo, men også sociale arrangementer som foredrag om Bounty og
foredrag om Det gamle Testamente ved Ernst Viggo Thomsen
Steen glædede sig over forbedringer som støjdæmpende loftplader, men også renoveringen af
sommerhuset med nyt køkken og varmepumpe.
Steen takkede alle de, som medvirkede og rettede en speciel tak til Flemming for stort arbejde
gennem årene.
Beretningen blev godkendt med bifald.

Punkt 3. Årsregnskab og budget.
Flemming fremlagde regnskabet med bemærkning om, at det var et godt år.
Klubben har 47 aktive og 13 passive medlemmer mod 50 og 14 i 2018.
Der er 1 medlem under 25.
Klubben har modtaget gaver fra ENV Fonden på kr. 15.000 til en varmepumpe i sommerhuset tak til Lars for medvirken dertil.
Møbelhandler Erling Christensen A/S har sponseret nyt køkken til sommerhuset.
DIF/DGI Fonden og Frederikshavn Kommune har givet henholdsvis kr. 24.049,- og kr. 20.000,- til
SUP projektet og endelig har vi modtaget kr. 3.000,- ved projekt Ren Natur - tak til Margit.
Samlet tilskud på kr. 62.049,-, hvilket er meget flot.
Yderligere har vi fra TRYG Fonden fået 10 redningsveste.
Årets resultat før renter og afskrivninger er kr. 20.448,Årets afskrivninger udgør.
kr. 50.327,Hermed følger et underskud på.
kr. 30.233,-

Udlejning af klubhus indgår i regnskabet med kr. 32.015,- og sommerhuset med kr. 15.510,-,
klubbladet kr. 11.300,-, øvrige arrangementer kr. 4.178,Årets resultat betegnes som tilfredsstillende.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Indkomne forslag.
Forslag fra Lena om at ændre aftens-ro-tider om efteråret fra kl. 18.00 til 17.00, men også gerne
om foråret og forslag om, at klubben deltager i Havnens Dag med lopper.
Forslag fra Karin Randrup om, at roning flyttes fra kl. 19.00 til kl. 17.00 - alternativt prøver at flytte
en aften om ugen til kl. 17.00.
Disse forslag gav mange kommentarer og mundede ud i følgende konklusion:
Roning mandag og torsdag fortsætter kl. 19.00, men tilpasses i ydersæsonen til kl. 17.00 i
oktober måned.
Roning tirsdag kl. 17.00 hele sæsonen.
God debat omkring klubbens deltagelse i Havnens Dag, men ikke tilslutning dertil.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent fortsætter uændret med henholdsvis kr. 1.400,- og for passive kr. 300,-.

Punkt 6. Valg af formand
Steen ønsker ikke genvalg som formand på grund af manglende tid og indstiller Andrea som ny
formand.
Andrea vælges med stort bifald.

Punkt 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg er Flemming og Torben, som er villige til genvalg og Pia, som ikke ønsker genvalg.
Margit Pedersen vælges til bestyrelsen tillige med John Kingo.
Christian Hyldgaard og Christian Helbo vælges som suppleanter. Christian Hyldgaard som 1.
Suppleant.

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Genvalg af Jørgen Hansen og Jens Jørgen Vinter.
Som revisorsuppleant vælges Steen Larsen.

Punkt 9. Eventuelt
Lars og Hanne Høyer har deltaget i RO Netværket, hvor 16 klubber er repræsenteret.
Der blev demonstreret 4 forskellige bådtyper og Lars anbefaler bestyrelsen at kigge på
mulighederne og evt. søge rederiet Torm som sponsor.
Lena Larsen foreslog afskaﬀelse af kaproningen Møllen Rundt og i stedet for mødes og ro i sjove
udklædninger.

Margit Pedersen vil igen søge Projekt Ren Natur om klubbens deltagelse - denne gang kunne
mulighederne være i Frederikshavn , Aalbæk eller Voersaa.
John Kingo undersøger mulighederne for at samle skrald på Græsholmen.
Flemming takkede Steen og Pia for at tage en bestyrelsestørn, da behovet var størst.
Torben Hylle vil gerne have styr på de sidste redningsveste til kontrol og angiver kommende
onsdag den 11. marts, som sidste chance. Derefter hentede Torben en redningsvest, som blev
demonstreret og udløst.
Jørgen Hansen demonstrede indholdet i de nødhjælpstasker vi har i klubbens både og foretrak at
gå udenfor, inden han træk i snoren.
Steen takkede dirigenten for godt arbejde.

__________________________________.

_________________________________
Jens Jørgen Vinther.

