ORDINŒR GENERALFORSAMLING 2018
KLUBHUSET – HAVNELINIEN 14
21 FEBRUAR, KL. 19:00

REFERAT
65 Deltagere (alm. headcount)

REFERAT

MØDEPUNKT
•
•
•

•

Åbning
Valg af
dirigent
Valg af
referent

•
•

Indkaldelse til
General
Forsamling

•

Dirigenten konstaterede at: Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i
henhold til Klubbens vedtægter § 6. Det blev bemærket, at regnskabet
var offentliggjort til tiden iflg. Klubbens vedtægter (mindst tre dage før
Generalforsamlingen) ved ophæng i Klubhuset, omend det kun blev lagt
op på hjemmesiden 1 dag før.

•

Der var indkommet tre forslag. Alle forslag var indkommet rettidigt, dvs.
senest 14 dage før Generalforsamlingen og annonceret korrekt: mindst 3
dage før på Klubbens Hjemmeside og i Klubhuset.
Dirigenten bemærkede 2 ændringer til den annoncerede dagsorden:
1/forslag 2 var trukket tilbage af forslagsstilleren, 2/der var en fejl i revisor
suppleantens navn. Det rigtige navn er Jan Haslund.

•

•

Formanden, Merete Søndergaard, bød velkommen:
Foreslog Henrik Lakner som dirigent:
Ø Enstemmigt vedtaget med applaus.
Foreslog Lene Poulsen som referent:
Ø Enstemmigt vedtaget med applaus.

Ø Ingen kommentarer fra Forsamlingen.
•

Bestyrelsens
Beretning

•

Formanden oplæste Bestyrelsens Beretning:
o 323 medlemmer – 15 til 20 juniorer. Bestyrelsen vurderer at det er et
passende antal;
o Rigtig mange aktiviteter arrangerede for og af klubbens medlemmer i
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o

o

o

o
o

o

2017 for robåde og kajakker, juniorer, voksne og seniorer, nye og mere
erfarne roere. Det i er en klub med mange forskellige medlemmer og
der er plads til alle. Også nye medlemmer, hvoraf mange blev frigivet
efter at have deltaget i Klubbens begynderkurser for kajakker og
inriggere. Efter nogle år med nogen stilstand for inriggere var der i 2017
relativt mange på begynderholdet. Og i det hele taget er der mange
medlemmer, som vælger at lære at ro både kajak og in/outriggere,
hvilket er en velkommen udvikling;
Klubben er fortsat begunstiget af ”De Grå”, som sørger for at vores
udstyr altid bliver repareret når noget trænger og at alt fungerer, samt
at der altid ser ordentligt ud til glæde for alle;
Som noget nyt i 2017 var der Kajakskills, som har været en stor succes for
rigtig mange deltagere med mange aktiviteter i både sommer- og
vintersœsonen;
Et andet nyt tiltag er det nye medlemssystem – Memberlink – som efter
lidt indkøringsbesvær nu fungerer, igen takket være stor indsats fra
medlemmer;
2017 bød også på mange store sociale arrangementer, som er blevet
fejret, inkl. Klubhusets 20-års jubilæum, som også blev behørigt fejret;
Klubben har i 2017 indkøbt en ny kajak, som del af den løbende
afskrivning. Derudover, har et medlem, Christophe, doneret penge til
indkøb af 3 nye børnekajakker, som kom til Klubben i januar 2018;
Klubben er fortsat meget aktiv gennem vintermånederne, hvor roergometrene bliver flittigt brugt gennem hele ugen og mange benytter
svømmehallen;

o Naturcenter Auderød Havn, hvoraf Klubben er et af de fem
medlemmer, er i stadig vækst og bliver brugt mere og mere; også af
Klubbens medlemmer;
o Klubben har været forskånet for stormflodsproblemer i 2017, men
stormen sidst på året ledte til foruroligende høj vandstand. Bestyrelsen
opfordrer Klubbens medlemmer til at melde sig til et udvalg for at finde
mere varige løsninger vandstandsstigninger;
o Gennemgående tema i Bestyrelsens beretning var de mange
initiativrige medlemmer, som gennem hele året organiserer ture og
andre aktiviteter til glæde for alle. Bestyrelsen takkede alle for det store
arbejde.
Ø Forsamlingen takkede Formanden for hendes indsats, også
igennem vintermånederne som leder af ergometertræning.
Bestyrelsens Beretning blev vedtaget med applaus.
•

2017
Årsregnskab

•

Klubbens Kasserer, Lars Hyllested, fremlagde regnskabet for 2017.
Regnskabet var på Klubbens hjemmeside før Generalforsamlingen.
Kasseren havde flg. kommentarer til regnskabet:
o Klubben budgetterer altid forsigtig. Det medførte også lidt større
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indtægter end budgetteret, inkl. tilskud fra Halsnæs Kommune og
indtægter fra kursister, kajakpladsleje, og udlån af kajakker og
robåde;
o Ekstraordinære indtægter var 60.000 kr. større end budgetteret.
Vedrører især gave fra medlem (Christophe) på 25.000 kr. til indkøb af
børnekajakker samt erstatning fra Stormflodsrådet;
o Største udgift var renovering af Klubhuset til 140.000 kr. – eller 10.000
mere end budgetteret, hvilket opvejes af den større erstatning fra
Stormflodsrådet;
o Information via Memberlink om betaling af medlemskontingenter for
2018 udsendt allerede i december 2017, hvilket indebar forudbetalt
kontingent på 69.000 kr.;
o Lille underskud på 84.000 når ekstraordinære indtægter frases;
o Stor aktivmasse på over 5 millioner kr. samt 429,000 på bankbogen.
•

Regnskabet afledte få kommentarer / spørgsmål fra Forsamlingen. Alle
spørgsmål var ang. budgettet for 2018. Se flg. punkt.
Ø Generelforsamlingen godkendte enstemmigt og med applaus det
fremlagte årsregnskab for 2017.

•

2018 Budget

•

Klubbens Kasserer, Lars Hyllested, fremlagde budgettet for 2018.
Budgettet var på Klubbens hjemmeside før Generalforsamlingen.
Kasseren havde flg. kommentarer til budgettet:
o Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser;
o Bestyrelsen foreslår at bibeholde budgettet på 2017 niveau og efter
samme forsigtighedsprincipper;
o Budgetterede indtægter 2018 på 451.000 kr. Den store forskel til de
realiserede indtægter i 2017 (679.000 kr.) forklares især med
ekstraordinære indtægter fra Stormflodsrådet i 2017;
o Tilsvarende er budgetterede udgifter mindre end realiserede i 2017,
hvor der var ekstraordinære udgifter i forbindelse med renovering af
klublokaler;
o Den ekstraordinære indtægt i 2017 på 25,000 kr. fra en gave af
medlem (Christophe) til indkøb af 3 børnekajakker er først budgetteret
som udgift i 2018;

•

Forsamlingens kommentarer / spørgsmål og svar fra Kasserer / Bestyrelsen:
o Har de ændrede metoder for medlems betaling medført flere
udmeldelser? Ja, men det er nu mere klart hvem der reelt er medlem.
Desuden er det blevet nemmere for administrator;
o Skal der åbnes for flere medlemsskabstyper; f.eks. kun brug af
ergometre? Nye potentielle medlemmer indikerer hvad de er
interesserede i. Med Memberlink har Bestyrelsen derfor mulighed for at
følge evt. ændrede interesser. Generelt, giver Memberlink Bestyrelsen
øget indsigt i indmeldelser og udmeldelser;
o Skal der justeres for øgede indtægter fra Klubhus som følge af nyt
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Reglement for Lån af Klubfaciliteter? Nej, omfanget af udlån af
Klubhuset mod afgift er begrænset (under 10 gange pr. år);
o Hvorfor er der så stor forskel på budgetterede/realiserede udgifter til
telefoni i 2017 (14.000/17.000 kr.) og budgetterede for 2018 (4.000 kr.)?
Udgifterne i 2017 indeholder ny software og konsulentbistand;
o Der bør afsættes penge til indkøb af mindst 5 nye grønlandske årer.
Bestyrelsen har det med i overvejelser for indkøb i 2018;
o Forsvinder der ting fra Klubbens udstyr? Materielforvalter, Lars
Andersson informerede at der blev indkøbt 10 nye
paddleflows+pumper i 2017; men der er kun 9 tilbage. Alle
medlemmer bør være opmærksomme på at alt bliver lagt på plads
efter brug. Tovværk bliver ofte ikke lagt ordentligt på plads. Nye
medlemmer bør informeres om, at de selv skal købe
paddleflows+pumper samt tovværk;
o Der er afsat penge til løbende at udskifte inventar i Klublokalerne; inkl.
nye borde og stole. Forslag til at få noget der kan glide let og lydfrit
på linoleumsgulvet;
o Forslag om investering i lyddæmpning i Klublokalet.
Ø Generelforsamlingen godkendte enstemmigt og med applaus det
fremlagte budget for 2018.
•

Indkomne
forslag

•

Der var tre rettidigt indkomne forslag fra medlemmer. Forlagene var
tilgængelige på Klubbens Hjemmeside inden Generalforsamlingen. Hvert
forslag blev præsenteret af forslagsstiller og diskuteret i plenum:

•

1/Forslag vedr. Sommermedlemskab for in/outrigger roere (Anita):
o Forslagsstilleren begrundede forslaget:
§ Der er relativt få in/outrigger roere i Klubben, hvilket giver få
muligheder for at komme ud at ro udenfor roaftenerne, hvis ikke
man er med i en fast gruppe. Desuden hænder det, at der ikke er
nok roere til at sætte et rohold så en eller to roere ikke kommer på
vandet på roaftenerne;

o
o

§ Forslaget er kun for in/outrigger roere og vil kræve at
sommermedlemmer har fuldt medlemskab i anden klub under
Dansk Forening for Rosport (DFfR). Andre DFfR klubber tilbyder
”sommermedlemskab” på de foreslåede betingelser. F.eks. Sæby
Roklub hvor et ’sommermedlemsskab’ koster 300 kr.
Bestyrelsen oplyste at den ikke havde drøftet forslaget og derfor ikke
kunne komme med en Bestyrelsesudtalelse.
Forslaget udløste en lang debat med mange indlæg, som bl.a.
handlede om den traditionelle deltagelse af ’Gæsteroere’ i Klubben.
Desuden er Klubben som medlem af DFfR bundet af denne forenings
regler og traditioner, der bl.a. indebærer at et medlem i en DFfR klub
altid kan ro som gæst i andre DFfR klubber. Gœsteroer-muligheden
kunne evt. dække det behov, der var baggrund for forslaget for

Side 4 / 8

o

sommermedlemsskab. Det blev dog understreget at Klubbens
gældende regler (Ro-reglement & Klubbens Vedtægter) ikke
indeholder begrebet ’Gœsteroer’. Bestyrelsen arbejder pt. på
udarbejdelse af et Gœsteroer-reglement.
Andre indlæg fra Forsamlingen foranlediget af forslaget om
sommermedlemsskab:
§ Bestyrelsen har tidligere diskuteret muligheden for
sommermedlemsskab. Det var dog udformet anderledes;
§ Det evt. administrative ekstraarbejde med at tilføje endnu en
medlemsgruppe, vil være minimalt med det nye Memberlink system.
I øvrigt vil forslagsstilleren gerne hjælpe til med det administrative;
§ Nogle medlemmer fremhævede, at sommermedlemsskab kun for
in/outriggere vil gå imod Klubbens generelle princip om at være en
klub for alle. Andre medlemmer mente dog, at der allerede er
mange forskellige medlemsskaber og at Klubbens princip også er at
inddrage alle og derfor tage hensyn til særlige behov for netop at
vœre inkluderende;
§ Selv med Gœsteroer-muligheden er der selvfølgelig grænser for,
hvor mange gange man kan være ’gæst’ på en sæson;
§ For nogle år siden var der en mailliste, hvor in/outrigger roere kunne
skrive sammen for at sætte robådshold uden for roaftenerne.
Facebook fungerer effektivt for kajakroere for at organisere ture
med kort varsel. Tilsvarende burde Facebook kunne anvendes for
in/outriggere. Større brug af Facebook til at aftale ture ville også
kunne lede til større brug af inriggerbådene i Auderød Havn;
Ø

•

2/Forslag vedr. Lån / leje af klublokalet (Michael S.):
o

•

Bestyrelsen foreslog at det nye Gœsteroer-reglement vil inddrage
problemstillingen fra forslaget. Desuden blev det understreget, at
det nye reglement vil blive lagt ud til høring blandt medlemmer.
Under disse forudsætninger trak Forslagsstilleren sit forslag.
Forsamlingen takkede med applaus Anita for forslaget, der havde
sat en god og vigtig diskussion i gang.

Forslaget trukket af forslagsstilleren inden Generalforsamlingen.
(NB: Bestyrelsen vedtog 5. februar 2018, et nyt Reglement for Lån af
Klubfaciliteter. Reglementet findes på Hjemmesiden)

3/Forslag vedr. nyt kajak-ergometer samt bedre højtalere (Timo):
o
o

Forslagsstilleren var ikke til stede ved Generalforsamlingen;
Dirigenten læste forslaget op;

o

Bestyrelsen havde ikke diskuteret forslaget inden Generalforsamlingen
men udtalte at forslaget vil blive diskuteret på næste møde;

o

Forsamlingens kommentarer:
§ Forslaget er en driftsopgave som hører under Bestyrelsens
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beføjelser;
§ Der var ingen, der havde erfaringer med at det nuværende kajakergometer ikke er til rådighed, når der er behov. Hvis der opstår
problemer i fremtiden, kan der oprettes en booking liste som findes
for ro-ergometrene;
§ Der var ingen der havde problemer med det nuværende
lydanlæg;
§ Et nyt kajak-ergometer vil koste omkring 17,000 kr. Det vil kræve
ændring af budgettet.
Ø Generalforsamlingens afstemning om forslag om nyt kajakergometer:
For: 0 stemmer, Imod: 42 stemmer. 17 undlod at stemme.
Ø Generalforsamlingens afstemning om forslag om nyt lydsystem:
For: 0 stemmer, Imod: 47 stemmer. 13 undlod at stemme.
•

Valg af
Kasserer

•
•

Kasseren er på valg i lige år. Den hidtidige kasserer, Lars Hyllested, ønskede
genvalg.
Der var ikke andre kandidater.
Ø Generelforsamlingen valgte enstemmigt og med applaus Lars
Hyllested til Kasserer for de næste to år.

•

Valg af
Bestyrelsesmedlemmer

•

•

To Bestyrelsesposter er på valg i lige år. De er hidtil blevet besat som
følger:
o Heine Høst (Næstformand) som ønskede genvalg; og
o Hans Garde (Husforvalter) som ønskede genvalg.
Der var ikke andre kandidater.
Ø Generelforsamlingen valgte enstemmigt og med applaus Heine
Høst og Hans Garde som bestyrelsesmedlemmer for de næste to
år.

•

Valg af
Suppleanter

•

To Suppleanter, Inger Rye og Birte Warming var på valg. Både Inger og
Birte ønskede genvalg. Der var ikke andre kandidater.
Ø Generelforsamlingen genvalgte enstemmigt og med applaus
Inger Rye og Birte Warming til Suppleanter.

•

Valg af
Revisor

•

Revisor Ulrik V. Larsen var på valg. Ulrik ønskede genvalg. Der var ikke
andre kandidater.
Ø Generelforsamlingen genvalgte enstemmigt og med applaus Ulrik
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V. Larsen til Revisor for de næste to år.
•

•

Valg af
Revisorsuppleant

•

Eventuelt

•

Revisorsuppleant Jan Haslund var på valg. Jan ønskede genvalg. Der var
ikke andre kandidater.
Ø Generelforsamlingen genvalgte enstemmigt og med applaus Jan
Haslund til Revisorsuppleant.

•

•

Morgenroerne har diskuteret to presserende bekymringer i Klubben: den
stadig øgede sandsynlighed for hyppigere højvandsproblemer som følge
af klimaforandringer og de ofte snævre forhold i omklædningsrummene
som følge af flere og flere roere. Diskussionen havde ledt til et konkret
forslag, som ville kunne afhjælpe begge problemer. Forslaget blev
fremlagt af roerne, inkl. vedlagte tegning. Det indeholder bygning af dige
på den anden side af havnekontoret og delvis opfyldning af kanalen på
sydsiden af klubhuset. En kontraventil vil sørge for at vandet kun løber ud i
fjorden. Ovenpå kanalen bygges et nyt modul som vil gøre Klubhuset,
inkl. omklædningsrummene, større. Forslaget blev fremlagt som inspiration
til Klubbens overvejelser om fremtiden.
Formanden nævnte et problem, der bør tages til efterretning af alle
medlemmer: Husk at notere evt. havari på robådene hurtigst muligt, efter
at en skade er observeret. Det er alles ansvar. Havarier SKAL noteres i
havaribogen som findes ved computer bordet.
Formanden nævnte også et problem der skal løses hurtigst muligt: der er
brug for en løsning på beton-nedgangen til bådbroerne. Medlemmerne
opfordres til at komme med konkrete løsningsforslag. En speciel
udfordring er, hvordan et evt. net kan fæstnes til betonen.
Ø Der var ikke yderligere bemærkninger under Eventuelt. Dirigenten
erklærede Generalforsamlingen 2018 for lukket kl. 21:36 og
takkede for god ro og orden.

•

Uddelingen
af Årets
Pokaler.

Bestyrelsen overrakte vandrepokaler til medlemmer der havde udvist noget
særligt i 2017:
• Pokal for flest roede kilometer: Christian Skovsgård roede1.429 km i 2017;
• Pokal for flest roede kilimeter af kanin: Morten Langsø, som blev frigivet i
både kajak og inrigger i 2017, roede 541 km i 2017;
• ’Den Gyldne Hånd’ gik til Skills Teamet i 2017: Pernille Bachmann, Michael
Støvring, Peter Dochedahl & Torben Olsen for deres fantastisk initiativ;
• ’Roeren’ gik i 2017 til Kirsten Ravn for altid at udvise en fantastisk klubånd.
Ø Der var stor applaus til alle modtagerne. Formanden takkede for
en god aften og lukkede arrangementet kl. 21:45.

Side 7 / 8

Forslag til Udvidelse af Klubhus.
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