Frederikshavn Roklub

Referat – Ordinær generalforsamling
onsdag, den 9. februar 2022, kl. 18.30

Dagsorden og referat
Formand Andrea Welzel bød velkommen til de fremmødte (i alt 25 medlemmer).
Herefter indledtes generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Jørgen Vinther, som valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Årsberetning fra bestyrelsen
Formanden fremlagde beretning om klubbens aktiviteter fra seneste generalforsamling i juni 2021
til nu. Selv om sæsonen stadig stod i coronaens tegn, var restriktionerne dog lempet så meget, at
der kunne afvikles grillfest i sommerferien, fællesspisning i efterårsferien og julefrokost i
december. Der blev også roet flere kilometer end forrige sæson.
Søgning til SUP-kurser kunne være bedre, da vi kun har haft tre kursister. Tryg Fonden har doneret
fem svømmeveste til SUP i mindre størrelser, så børn også kan tilgodeses, samt fem roredningsveste.
Corona har givet os mulighed for at søge forskellige tilskud med det formål at få nye
medlemmer/fastholde eksisterende medlemmer. Vi har på den konto modtaget tilskud til
etablering af eRoning, som har finansieret anskaffelse af lærreder og projektor, som kan bruges
både i motionsrummet og klublokalet. Tiltaget har ikke givet så mange ny medlemmer, men
nuværende medlemmer har stor fornøjelse af eRoning, hvor man kan benytte sig af programmer
med forskellige sværhedsgrader.
Den gamle bådebro og sliske er fjernet, og ny bådebro og sliske forventer vi er klar til
udendørssæsonen. Klubben har modtaget god støtte fra diverse fonde til finansiering af bådebro
og sliske, ligesom arbejdsgruppen omkring projektet har arbejdet en del for at få det til at lykkes.
Gåturene – alternativ til rospinning/eRoning i vintersæsonen – går godt.
Yoga er også ok – der har kun været en kort coronapause op til jul.
Svømning er knap så godt besøgt – der er plads til flere i bassinet.
Vedligeholdelsesarbejde på bådene går godt. Der er også godt gang i forskønnelse af klublokalet.
Efter en enkelt bemærkning om, at klublokalet er blevet flot godkendtes beretningen.
3. Aflæggelse af regnskab og budget
Regnskabet omdelt. Flemming gennemgik bemærkninger, aktiver, passiver (gæld og egenkapital)
samt resultatopgørelse. Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.
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4. Indkomne forslag
Ingen
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af det årlige kontingent til kr. 1.600 for 2022, begrundet i stigende
udgifter (ca. kr. 1.000 stigning i el samt ny udgift pga. e-roning med 450 kr. pr. måned).
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget.
6. Valg af formand
Andrea genvalgt med akklamation.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Torben Hylle, Flemming Hansen og John Kristensen med akklamation.
Christian Helbo genvalgt som suppleant med akklamation.
Lise Bak ønskede ikke genvalg som suppleant. Bestyrelsen foreslog Birgit Søndergaard, som blev valgt med
akklamation.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Genvalg af revisorerne Jørgen Hansen og Jens Jørgen Vinther med akklamation.
Genvalg af revisorsuppleant Steen Larsen med akklamation.
9. Eventuelt
Andrea omtalte en henvendelse til Martec med henblik på at hverve nye medlemmer. Jørgen Hansen
henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at Martec, ham bekendt, opererede med andre rokommandoer end de, der anvendes i roklubben. Martec har elever på følgende uddannelser: HF-søfart,
Søfarts-gymnasiaster samt skipper- og maskinmesterelever.
Karen udtrykte stor ros til alle frivillige.
Torben bekendtgjorde, at det snart var tid til det årlige tjek af redningsveste.
Lars Høyer foreslog, at bestyrelsen overvejede indførsel af et udenbys kontingent (reduceret) for at få nye
medlemmer fra omkringliggende byer.
Der var ikke flere, der ønskede ordet, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten.

Margit Pedersen, Referent

Godkendt af dirigenten Jens Jørgen Vinther, Frederikshavn, den ___/____ - 2022
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