
Referat fra ordinær generalforsamling onsdag, den 9. juni 2021, kl. 18.30 

Dagsorden og referat 

Formanden bød velkommen til de fremmødte (i alt 27 medlemmer) og bekendtgjorde, at deltagelse i 

generalforsamlingen krævede gyldigt coronapas! 

Herefter indledtes generalforsamlingen: 

1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Hansen som dirigent. Der var ingen andre forslag, så Jørgen valgtes med 

akklamation. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var foretaget rettidigt.  

2 Årsberetning fra bestyrelsen 

Formanden fremlagde beretningen. Det nye år blev længere end forventet og betød andre arbejdsvilkår for 

bestyrelsen og nye rutiner for medlemmerne pga. corona-epidemien, som betød total nedlukning de første 

1½ måneder. Derefter delvis åbning med restriktioner, hvor kun 2´erne måtte benyttes, hvilket betød, at 

også Knud Rasmussen kom i gang. Roholdene måtte desuden kun bestå af de samme personer fra gang til 

gang. For at styre alt dette, blev der til lejligheden udarbejdet et ”bookingsystem”. Efter brug skulle bådene 

vaskes med sæbevand. Nedlukningen af klubben havde også den konsekvens, at vedligeholdelse af bådene 

i vinter blev besværliggjort, da der i nogle måneder ikke var adgang til bådhallen. 

Bestyrelsen og især kassereren har haft et stort arbejde med at holde styr på corona-retningslinjerne 

(forsamlingsloft, max. antal personer i de enkelte lokaler, afstandskrav mm). Coronarestriktionerne betød 

samtidig, at udlejning af såvel klublokale samt sommerhus blev aflyst, hvilket medførte udsigt til en 

skrantende økonomi. Denne blev dog nogenlunde reddet bl.a. af medlemsindbetalinger, lejeindtægter efter 

”oplukningen” i sommer/efterår og modtagelse af hjælpepakker, herunder finansiering af åbent hus-

arrangement, hvor nye medlemmer kunne få et gratis medlemskab på 3 måneder. Dette gav 2 nye 

medlemmer til klubben. Klubben har som et nyt tiltag haft opslag på campingpladsen om roning for 

medlemmer af andre roklubber. 

Der har kun været arrangeret en enkelt rotur ”udenbys”, hvor det lykkedes at gennemføre turen til 

Københavns Roklub i september. Løvsprings- og løvfaldstur og andre ture, hvor roklubbens medlemmer 

plejer at deltage, aflystes på grund af Corona. 

Sidste år startede vi SUP op med tre instruktører og tilbud om ”SUP-skole” for interesserede, hvor enkelte 

turister mod betaling benyttede sig af tilbuddet. 

Klubben har afholdt et knob- og styrmandskursus. 

Klubbens normale vinteraktiviteter (rospinning, yoga, svømning og reparationsarbejder) lå delvis 

underdrejet i vintersæsonen, da både klubhus og svømmehal var lukket en stor del af tiden. Enkelte 

medlemmer lånte romaskiner med hjem, og yoga holdtes virtuelt. Når vi ikke kunne være indendørs, blev 

der som noget nyt lukket op for vinterroning og arrangeret gåture, hvor begge dele blev en succes.  

Slisken går jævnligt i stykker, så der er behov for såvel ny sliske samt bådebro. Til finansiering heraf er 

bestyrelsen v/kassereren i gang med ansøgning om sponsorater. 

Der var ingen bemærkninger til beretning. 

Beretningen godkendt! 



3 Aflæggelse af regnskab og budget 

I kassererens fravær blev regnskabet for 2020 gennemgået og budget for 2021 præsenteret af revisor 

Jørgen Hansen. 

Budget til indkøb af ny bådebro og køresliske blev fremlagt. 

Ingen bemærkninger til regnskab og budget. 

Regnskab og budget godkendt. 

4 Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

5 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Vedtaget. 

6 Valg af formand (udgår idet formand vælges i lige år) 

7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg til bestyrelsen er Christian Hyldgaard, Ricki Sørensen og Margit Pedersen, som alle er villige til 

genvalg. Alle genvalgt. 

På valg til suppleant er Christian Helbo, som er villig til genvalg. Der mangler en suppleant, da tidligere 

suppleant Christian Hyldgaard er indtrådt i bestyrelsen. Forsamlingen foreslog Lise Bak, som er villig til valg. 

Christian Helbo genvalgt og Lise Bak nyvalgt som suppleanter. 

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

På valg til revisorer er Jørgen Hansen og Jørgen Winther samt Steen Larsen som revisorsuppleant. Alle er 

villige til genvalg. 

Alle genvalgt. 

 

9 Eventuelt  

Roklubben har et antal trøjer i udvalg. For at tilstræbe en ensartethed har bestyrelsen besluttet at spørge 

generalforsamlingen om farvevalg. Trøjer i farverne gul, sort, orange, blå og rød blev præsenteret, og 

efterfølgende holdtes afstemning med resultatet: rød 0, sort 1, orange 15, blå 0, gul 8. Orange trøje valgt. 

Bestyrelsen har i foråret nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag om optimering af klublokalet. 

Forslaget er godkendt af bestyrelsen, og John orienterede om forslagets indhold. Forslaget vedlægges 

referatet til orientering. Generalforsamlingen havde tilføjelser/anbefalinger til forslaget om bl.a. gulvtæppe 

og gardiner. 

Af fremtidige ønsker/projekter nævntes også fornyelse af motionsrummet, nye både, forslag om 

lån/leje/udstationering af costalbåd, forslag om midlertidig opbevaringsmulighed udendørs i telt/container, 

da der kunne være et muligt potentiale for nye medlemmer (SUP), hvis der er opbevaringsmulighed af egne 

SUP-boards. 

Der planlægges et styrmands- og knobkursus i efteråret. 



 

Generalforsamlingen afsluttet. 

 

Margit Pedersen, referent 


