
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HOLBÆK ROKLUB 

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR 2018 
 

Bent startede med at foreslå, at forsamlingen kommer med udbrud og klapsalver, når der er 

anledning til det. 

 

 

1. Valg af dirigent 

Michael Høgh blev valgt som dirigent. 

Michael oplyste, at der skulle findes 2 stemmetællere. Karin og Mikkel blev valgt. 

 

 

2. Beretninger  

 

Bent startede med at bede om et øjebliks stilhed, for at vi sammen kan mindes nogle af 
vores ro-kammerater, der ikke er her længere. Det drejer sig om John Jensen, Carl Dirksen 
og Kris Hansen.  

Formandens beretning v. Bent Kristensen 

 

Beretning for sæsonen 2017 

Det er dejligt at se så mange medlemmer, og også at høre jeres begejstring. Tak for det. 

Til en forandring vil jeg i år holde en kort beretning. 

Og grunden til det er, at der ikke er sket noget skelsættende i den forgangne ro sæson.  

Trods en halvsløj sommer, blev der roet rigtig mange kilometer, men roere er også nogle 
seje mennesker, i hvert fald nogle af jer er. For kigger man på statistikken, vil man nemlig 
se at de der ligger på top ti, rent faktisk har roet en tredjedel af alle roede km. De er seje – 
men det skal siges at lige under top ti, kommer der mange flere, også med høje km antal. 
Men det vil ro-chefen sige noget mere om senere. 

Jeg tror at en af årsagerne til mange km bl.a. skal findes i sidste års ro konkurrence, og jeg 
vil allerede nu sige at der I år kommer en tilsvarende, der allerede skydes i gang i aften. Jeg 
kan sige, at i år bliver der også større præmier end sidste år.  

Vi afholdt de obligatoriske ro-kurser, med pæn deltagelse. Der var dog plads til en del flere 
på begge hold, men et forholdsvis lille deltagerantal, gør også at der bliver mere plads og 
tid til de enkelte deltagere. Der er planlagt to nye her i det kommende forår, nemlig den 5-
6 maj og den 26-27 maj.  

Så vidt jeg husker, var det i slutningen af 2016 at vi fik nedsat et fundraising udvalg, 
bestående af Rita, Karl og Hanne. Allerede året efter, kom der flotte resultater. De fik to 
donationer. Fra Spar Nord kr. 10.000 og kr. 20.000 fra Sparekassen Sjælland. Det er jo i 
grunden en stor opgave som er lykkedes for udvalget. Penge som bare faldt ned i 
pengekisten, uden at der skulle lægges fysisk arbejde i det. Derimod en masse 



skrivearbejde, og det blev gjort godt. En stor tak til dem. Jeg ved at udvalget er i gang, eller 
skal i gang med at søge nye midler.  

De kr. 30.000 blev brugt til indkøb af Edonbåde, som er blevet benyttet mange gange hen 
over sommeren, af såvel juniorer som seniorer.  

Fundraising udvalget ville også rigtig gerne søge midler til et nyt bådskur, men med det er 
vi ikke nået et skridt videre siden sidste år.  

Så sent som i mandags, rykkede jeg vores kontaktperson i kommunen, Line Kirkholm, for et 
svar, og allerede tirsdag fik jeg et svar retur. Hun sendte kopi af mail som hun sendte til 
justitsministeriet, og deri skriver hun: 

Til fuldmægtig Mathias Mikkelsen 

 Jeg skal venligst anmode om status på ovenstående sag. Jeg har ikke modtaget oplysning 
om sags.nr. hos jer, så jeg har desværre ikke mulighed for at henvise hertil. 

Sagen drejer sig om et mindre bådeskur, som en roklub ønsker at opføre. Roklubben ville 
naturligvis meget gerne - om muligt - kunne gennemføre arbejdet til den nye sæson, 
hvorfor jeg håber, at der er mulighed for indenfor den kommende tid at kunne modtage svar 
på henvendelsen. 

 Hvis I forventer en længere sagsbehandlingstid, skal jeg også venligst anmode om at få 
oplyst, hvornår henvendelsen forventes besvaret. 

 Såfremt vi kan være behjælpelig med yderligere oplysninger, står vi til rådighed. 

 Med venlig hilsen 

Line Kirketoft Justesen 

 

Så vi må væbne os med tålmodighed, hvilket heller ikke burde være et noget problem da vi 
ikke, har akut brug for pladsen. 

Som de fleste må ha bemærket, så har vi sidste år valgt at bruge penge til udendørs 
belysning. Vi talte i bestyrelsen også om opsætning af web kameraer, men forkastede 
ideen igen, da vi ikke syntes at problemet med indbrud var stort nok til det, og vi mente 
også at lyset ville være med til at afholde banditter fra at lave indbrud. Nu kan det godt se 
ud til at vi bare har skaffet indbrudstyvene lys til at de kan udføre deres arbejde, da der 
stadig bliver begået indbrud. 

I flere år har roklubben haft arbejde på Roskilde festival, med 87 frivillige arbejdere. I 2017 
havde vi kun 54, grundet om-rokeringer på festivalpladsen. Jeg husker at jeg var skuffet og 
lidt vred over at vi blev sat ned i antal, men bl.a. fordi flere af vores ”gamle” medlemmer 
meldte sig som frivillige, så gik det hen og blev en af de fredeligste og hyggeligste festivaler 
i flere år – for mig. Jeg vil rigtig gerne benytte lejligheden til at sige tak til de af roklubbens 
medlemmer der deltog, for det gav en ro og stabilitet som jeg har savnet på festivalen. 
Husker hvordan jeg forrige år stod den sidste nat, og skulle tjekke nattevagter ind, og så 
kom der kun to ud af fem. Den ene fuld og den anden tudende og ville hjem.  

http://sags.nr/


Men fra at vi tidligere havde en indtægt på ca. kr. 93.000, røg vi så ned på ca. kr. 58.000. 
Og omkostningerne er ca. de samme.  

Jeg var til opstarts møde i Roskilde i går, og vi får de 54 personer igen, men ud over det, 
kommer vi sandsynligvis til at dele en garderobe med Huset på Næsset, og det vil give 22 
personer mere, hvilket svarer til ca. kr. 23.000. Der kommer selvfølgelig også forøgede 
udgifter. 

Men enden på dette er selvfølgelig, at jeg vil blive ovenud lykkelig hvis der igen er mange 
og gerne flere end sidste år, af roklubbens medlemmer der deltager som hjælpere. Men 
det lover jeg at vende frygtelig tilbage med – mange gange. Jeg vil spamme jer med 
opfordringer. 

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen og suppleanter. Det er en fornøjelse at arbejde 
sammen med alle disse engagerede og skønne mennesker. Alle er med, og alle kommer 
med initiativer og opsmøgede ærmer, når der er behov for det. 

Men det gælder så også alle I andre. Fra jeres side bliver der også taget ansvar og initiativer 
på en hel række områder.  

Hermed overgiver jeg beretningen til debat. 

Pia havde deltaget i Roskilde Festivalen i 2017 for første gang og det var en absolut god 
oplevelse. Så Pia opfordrede til at støtte op om det i år. 
 
Svend spurgte til hvorfor det er Justitsministeriet der skal bestemme brug af grunden. Bent 
svarede, at det er grundet et gammelt gavebevis.  
Hvad med Sidesporet? Ja der var ikke nogen der kunne finde ud af hvem der havde givet 
tilladelsen. 
 
Herefter den formandens beretning godkendt. 
 
Michael oplyste, herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

Ungdomslederens beretning v. Henrik Katkjær 

 

Den 6. -11. maj havde vi åbent hus, en håndfuld medlemmer havde meldt sig til at hjælpe 

til, Edon både var lånt af DffR, og der var sendt indbydelser ud til alle Holbæks byskoler og 

Tuse skole. Det kom der desværre ikke meget ud af, hverken lørdag eller søndag, udover 

Johan og Daniel som begge har forældre i klubben, og resten af ugen var det dårligt vejr. 

Der er dog kommet flere til, også et par stykker, som har holdt en kort pause, så vi pt. er 7 

ungdomsroere. Herudover er der nogle unge ergometerroere. 

Jeg har haft kontakt med en idrætslærer, som meget gerne ville komme ned i klubben med 

en klasse ad gangen, og jeg fik Henrik d. 7. til at samle et par stykker, som ville være med til 

at tage imod og hjælpe, men efter at have rykket et par gange for en dato, og aldrig fået 

nogen tilbagemelding, opgav jeg det. 

Hvad vi gør fremadrettet ved jeg ikke lige nu, men er åben for forslag, vi kan også bare sige, 

at vi har dem vi har, og så er det det vi arbejder med. 



 

Herefter blev beretningen sat til debat. 

 

Henrik nævnte at det har været givtigt, at arbejde med de unge mennesker. De har prøvet 

at sætte ergometrene sammen og det gik super godt. 

 

Niels Christian (herefter NC) spurgte til, om det ikke var en ide, at få dem afsted på 

ungdomslandslejr mm. 

 

Mikkel syntes, at det er trist at der ikke er flere ungdomsroere i klubben. Tænker om man 

skal til at overveje om alderen skal sættes ned for at kunne få flere nye ungdomsroere ind. 

 

Da Henrik havde kontaktet Holbæk Byskoler og Tuse skole blev opslaget sendt ud på 

forældrene-intra. Henrik tænker om de skal prøve, at have et par dage åbent hen over 

sommerferien, og evt. sætte det i bladet Lystavlen, som bliver delt ud til alle 

folkeskoleelever. 

 

NC nævnte, at Roskilde Roklub har haft succes med at få ungdomsroerne ind som 10-årige. 

Henrik nævnte at hos os det idræt og ikke sport, dvs at der er ikke konkurrence, det er blot 

at komme ned og træne og hygge sig. Mener, at det er årsagen til at de tidligere 

ungdomsroere er kommet tilbage i år. 

 

Michael spurgte til om det er en klubbestemt eller lovbestemt aldersgrænse.  

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Daglig- og kaproningschef’s beretning v. Morten Knudsen 

 

Nu skal vi endelig snart igen ud på fjorden efter en lang og mørk vinter. Den nye sæson 

begynder jo med at vi lørdag den 24. marts har arbejdsdag i hele klubben, hvor der bliver 

gjort rent i hele klubben ude som inde. Desuden skal bådbroen sættes op så vi kan komme 

til at sætte bådene i vandet og standeren blive hejst. Der kommer selvfølgelig en invitation 

senere. 

Ro-sæsonen 2017 vil sikkert ikke gå over som rent vejrmæssig noget vi vil huske tilbage på 

som værende en dejlig og varm og ikke megen blæst. Tværtimod. 

Trods vejret blev Holbæk Roklubs 131 år kilometermæssig en rigtig god sæson.  

Det blev til hele 27.273 km i 2017. 256 km mere end i 2016, flot når man tænker på vejret. 

Sæsonen begyndte lørdag den 25. marts med standerhejsning. Der blev roet 441 km af 28 

personer i marts. I april blev der roet 1440 km. Maj 3853. Juni næsten det samme 3882. Så 

blev det åbenbart sommer for der blev der roet 5119 km i juli, 6514 km i august. 

September blev det hverdag igen 3753 km og året sluttede med 2271 km. 

I juni blev de 3882 km roet af 75 personer, så blev der roet meget mere pr medlem i juli 63 

personer (5119km) og kun 79 medlemmer roede de 6514 km i august på trods af ferie. 



Vejret må have været betydeligt bedre end i oktober 2016, hvor der kun blev roet 1054 km 

og hele 2271 i 17, 1217 km mere, Flot!!! 

En af grundene til at der blev roet så mange km på trods af det forholdsvis dårlige vejr, tror 

jeg bestemt skyldes at vi havde en kilometer konkurrence. Den gjorde at flere medlemmer 

måske lige til sidst ville ro 100 km mere. Den kilometer konkurrence skal gentages i år, ikke 

??? 

Sidste år nævnte jeg noget om at de mange roede km, måske havde noget at gøre med at 

vi fik flere nye medlemmer 2016. Vi fik selvfølgelig også nye medlemmer sidste år, men dog 

ikke så mange som i 2016. Ro-skolerne var også ramt af dårligt vejr og derfor tog det også 

ekstra lang tid at få de nye medlemmer frigivet. 

I 2016 var der 13 medlemmer der roede 750 km eller mere, i 2017 var der EN mere der 

roede 750 km eller mere. 

Jeg vil hermed slutte min beretning 2017 med at sige at jeg håber vi får roet mange km 

også i 2018 og at vejret bliver meget bedre end sidste år. 

 

Beretningen blev sat til debat. 

 

Jesper Iversen har indberettet ro-statistik. Der blev kun roet 84 km mere i 2017 end i 2016. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

Langtursrochefen’s beretning v. Rita Jensen 

 

I 2017 fik vi roet lidt flere langturs KM end i 2016 – men nogen rekord blev det ikke.  

2512 km – i 2016 var det under 2000 km. 

Langture og ture i udvidet ro-farvand: 

Den 21.4. Der var planlagt en tur til Munkholmbroen – den blev aflyst pga blæsevejr. 
 

Den 25.5. Kr. Himmelfartsdag var der planlagt en tur til Lammefjorden. Det skulle samtidig 

være Flemming Huggers langtur i forbindelse med langtursstyrmandsret. Pga vejret blev 

turen udsat til fredag 26.5. og turen gik først til Svovlsbjerg på Tuse Næs – derfra videre til 

Kongsøre. Der var lidt udfordrende vind på hjemturen. Ved Kongsøre fik vi den oplevelse, 

at 70-80 motorcykler havde sat hinanden stævne og på fjorden var frømændene i gang 

med træningen udi nedfiring fra helikopter. Stor underholdning. 8 roere deltog i turen. 

Den 5.6. 2. pinsedag. Her var årets pinsetur planlagt til Hammer Bakker. Dette måtte dog 

ændres til en tur til Søminen – og for nogen retur til bunden af Holbæk Fjord. Her var 11 

roere med. 
 

Den 17.6. Morgenlangtur – Med afgang fra roklubben kl. 6.00. Dejlig tid at ro på, når man 

først er kommet op. Turen blev vistnok (?) aflyst. 
 



Den 21.6 Badetur til Bognæs. Den gamle tradition med badeture til Bognæs blev 

genoplivet, herlig aften – det må vist gerne blive en tradition og næste gang tager vi mere 

kage med… 
 

Den 9.7 Orø rundt – Pga. ustabilt vejr blev turen ændret til Munkholm – Tempelkrogen – 

Ejby. 3 personer deltog og fik en god tur på 37 km. 
 

Den 19.7. Orø rundt – En spontan tur for ferierende og ikke-arbejdsramte roere. 3 x 2-åres 

havde en fin tur i rigtig dejligt vejr, perfekt medvind på vejen hjem fra Vellerup Vig. 
 

     Aftentur på Tissø 

 

Den 1.8. Aftentur til Tissø – I år lykkedes denne tur. Det dryppede lidt, men vi havde en 

dejlig tur. Søen er kun 12 km rundt, så vi tog ¼ omgang mere. Der var masser af fugleliv at 

iagttage. 

 Den 11.8. Natroning – turen gik (som sædvanligt) til Munkholm. 8 personer deltog, det 

forlyder at de lige nåede at købe den obligatoriske is inden lukketid. Det var overskyet, så 

det var virkelig mørkt på hjemturen. Ikke megen måne-hjælp der. 

 

Lille robåd – stort kabelskib i Kalundborg Havn 



Den 19.8. Tur til Kalundborg Roklub. Det blæste noget, men heldigvis tog vi afsted efter 

aftale med Paul Petersen. Vinden gav turens rute, som blev i læ langs med Asnæs-siden. 

Der var virkelig høje bølger, da vi nåede spidsen. Efter frokost ved Havnemark gik turen 

retur til Kalundborg, hvor det blev til en meget spændende havnerundfart blandt div. piers 

og kabelskibet. 25 km meget spændende roning. 

16-17.9. Den årlige Nykøbing tur. 1 x 4-åres og 2 seje kajakroere tog turen i fint vejr. Det 

blev en særdeles hyggelig lørdag aften med vagtskifte på en enkelt plads i båden. Dog var 

der en del mystik omkring Nalle, som jo burde befinde sig i Nykøbing? 

Den 23.9 Tur til Gundestrup. Via opslag på Facebook var der hurtigt samlet et hold til 

enkelt 2-åres. 44 km på 6 timer og 40 min. Vel roet må man sige.  

 

 

    Rotur Alssund 

 

Og så var der jo HGRs årlige langtur som i uge 32 gik til Sønderborg. Trods drilagtigt vejr 

blev det til nogle gode ture til Alssund, Augustenborg og Høruphav. 

 

Heller ikke i 2017 har nogen været med på DFfR-langture. 

Jeg vil gerne komme med en opfordring: Først til jer som er langtursstyrmænd. Find på en 

tur ud i det blå til sommer, så vi kan få det på programmet, som fastsættes på vores 

planlægningsmøde den 14.3.2018. Og er man ikke langtursstyrmand – så kom alligevel med 

input, så vil andre prøve at opfylde jeres ønsker. 

Jeg har også en ide om at vi skal arrangere en kajak-langtur – måske bliver det i år… 

Og fra vores ro-netværk – som er andre roklubber i Nordvestsjælland – kommer der 

formentlig også et par opslag om langture i år. 

 

Der har været afholdt et par svømmeprøver i år og der kommer endnu et par stykker. 

 

Langture ER rigtig spændende. 

  

Herefter blev beretningen sat til debat. 

 



NC spurgte til om der er nogle der kender til svømmetiderne i den nye svømmehal. NC har 

hørt, at nogle foreninger har svært ved at få fornyet deres svømmehalstider. Rita vil 

undersøge sagen.  

Anette spurgte til om det er svømmeklubben der skal styre svømmehallen og det blev 

bekræftet. 

 

Beretningen blev hermed godkendt. 

 

Materiale og -husforvalter’s beretning v. Henrik Hansen 

 

• Materielforvalter aflægger normalt ikke beretning, men jeg synes, jeg vil fortælle lidt om 

”rigets tilstand” 

 

• Indbrud 

Vi har været plaget af indbrud i år senest i går. 

Vi har installeret lys på terrasse og bådplads men det har ikke hjulpet. 

Ingenting stjålet (kun tomme øl dåser), men skader på vinduer og alle låse brudt op. 

Hvad kan vi gøre: Skilt i vinduet (Henrik d. 7’s) er også blevet stjålet. 

  Ingen låse inde i klubben 

  Måske kamera 

  Større sikkerhed – større/flere skader/indbrud. 

 

• Behandling af både - mange skader  

Specielt ved isætning og optagning. (Kølsvin – skader på glasfiberbåde fra bådvogne.) 

Bestyrelsen planlægger en vejledning billedserie/video for hvordan det bør gøres. 

Hvis vi gør det ens så ved alle hvor der skal løftes. 

Skriv i skadeslog, der ligger ved pulten, hvis der er sket skader og giv mig besked. 

Ingen bliver skudt. Det er vigtigt at vi ved hvorfor skaderne opstår og at de bliver repareret 

hurtigt. 

 

• Bro 

Planer om ekstra kryds og stativ til bådvogne (prototype) 

Ny ponton for lettere isætning/optagning: 

For: Ergonomi, beskytter bådene, ny 4 coastal 

Imod: Økonomi, måske nye bådvogne, løsning med rampe tilpasset høj/lavvande. 

 

• Frivillig arbejdskraft 

Masse af frivillige der tager initiativ eller jeg kan ringe til. 

Morgenroere/gammelroere reparerer både 

Laver flager til broen 

Michael og NC er blevet ”glasfiber eksperter”. 

Ifm indbruddene har Michael taget sig af det med politi og reparation. 

Vask af viskestykker og klude. 

Slår græs og brænder ukrudt af. 

Giv en hånd til alle de frivillige der gør at klubben fungerer og vedligeholdes. 

 



Broopsætning/arbejdsdag  

Lørdag d. 24 marts 2018. 

Kører efter vanligt princip med start kl. 8.00 

Opslag i klubben kommer. 

 

Herefter kom beretningen til debat. 

 

Der kom flere forslag til håndtering af hærværksudfordringen. 

 

Dorrit syntes, at det vil være rart, hvis der kommer ens retningslinjer for optagning af 

bådene.  

John sagde, at vinden kan drille ifht optagning. 

Karl ser det som en god ide med billedserie / video.  

 

Der var en intens debat om brugen af glasfibermaterialer og de dampe det giver. 

 

Vagn tilbyder at hjælpe med at finde den rette overvågning. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab 2017 

 

Budget og regnskab ligner hinanden. 

Gammel roerne har givet penge til ny opvaskemaskine og nyt udstyr til motionsrummet. 

 

Lidt større udgifter på drift- og vedligehold end budgettet.  

Bl.a. på grund af udendørsbelysning og tømrerarbejde efter indbrud. 

 

Overskud på godt kr. 72.000,- 

Overskuddet bliver hensat til nyt tag. 

 

2 obligationer er ikke blevet indløst. 

 

Herefter kom regnskabet til debat. 

 

NC syntes at vi har for mange penge stående til samtidig at søge om sponsorater. 

 

Der skal snart nyt tag på klubben, hvilket koster mange penge. 

 

Der var en dialog om at sætte gøre opmærksom på at der snart skal lægges nyt tag og at 

der sættes et til beløb på til nyt tag, når der søges sponsorater i fremtiden. 

 

Svend spurgte til hvor mange fonde der er blevet søgt. Svaret var at der blev søgt 4-5 fonde 

hvoraf der kom penge fra 2 af dem. 

 



 

PAUSE 

 

 

4. Valg af bestyrelse  

 

a. Formand Bent Kristensen, modtager genvalg 

Bent blev genvalgt. 

 

b. Langtursrochef Rita Jensen, modtager genvalg  

Rita blev genvalgt. 

 

c. Daglig og -kaproningschef Morten Knudsen, modtager genvalg og Mette Tidemand 

Nicolajsen stiller op 

Michael Høegh opfordrede til at de 2 kandidater kom med en valgtale. 

 

Morten: ”Jeg stiller gerne op til en ny periode”. 

 

Mette’s ”Blå bog”: 
Mette Tidemand Nicolajsen er 42 år 
Privat er jeg gift med Mads som også er aktiv i HR regi sammen har vi 5 børn (som 
nogen måske har erfaret - som familie fylder vi lidt i landskabet). 
I arbejdslivet er jeg Afdelingsterapeut på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.  

 
Jeg har været medlem af roklubben siden 2013. 
Jeg er instruktør-uddannet og har rettigheder i udvidet ro-farvand og til inrigger og 
Coastal - det næste må være sculler-rettighed - det må der arbejdes på. 
Desuden har jeg prøvet kræfter med kaproning i 2015 sammen med Karin Storm.  
Man kan sige at Karin og NC spiller en stor rolle i min debut og min dengang 
spirende glæde og trivsel her i HR.  

 
Det er vigtigt for mig at: 

• Rådgive om de muligheder vi har og hvad der evt. kunne passe et nyt 
medlem og træning af specifikke færdigheder hos eksisterende medlemmer.  

• Dvs. de fysiske muligheder den enkelte har, sammenholdt med en viden om 
det udstyr og muligheder vi har her i HR - som er et kontinuum dvs. det 
fortsætter og stopper aldrig.  

Det ser jeg som en vigtig rolle for en daglig ro-chef - det gøres dog ikke alene men 
skal drives sammen med de engagerede medlemmer I er og en aktiv bestyrelse.  
 

Der blev stemt.  

 

Under stemmeoptællingen fortalte Bent om deltagelsen i Roskilde Festivalen. 

Og efter optælling af stemmerne var der 4 blanke, 6 stemmer på Morten og 28 

stemmer til Mette. 

 



Bent ønskede Mette tillykke og takkede Morten for hans deltagelse i bestyrelsen. 

 

d. Hus- og materialeforvalter Henrik Hansen, modtager genvalg 

Henrik Hansen blev genvalgt. 

 

e. Ungdomsleder Henrik Katkjær, modtager genvalg 

Henrik Katkjær blev genvalgt. 

 

 

5. Valg af redaktion til diverse medier 

 

Jesper Iversen blev valgt som deltager i redaktionen 

 

 

6. Valg af 2 revisorer 

 

Henny og Dorte blev genvalgt som revisorer 

 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og valg af 1 revisorsuppleant 

 

Jette fortsætter gerne som suppleant og Morten vil gerne være suppleant. Begge blev 

valgt. 

Lillian blev valgt som revisorsuppleant. 

 

 

8. Indkomne forslag 

 

Der var ikke kommet nogen forslag ind. 

 

 

9. Eventuelt 

 

Henrik den 7. søger hjælpere til køkkenet, til den førstkommende ro-skole den 5. - 6. maj 

2018.  

 

Mikkel er administrator på den FB-gruppe med nuværende og tidligere medlemmer af 

Holbæk Roklub. Der har været forespørgsel på, at lave et arrangement, hvor tidligere 

medlemmer kan komme ned til en hyggedag med roning mm. 

Der er flere der syntes at det er en god ide, blot at der er styrmænd til stede der kan tage 

med ud. Det vil blive taget op i løbet af foråret. 

 

Susanne har talt med lystsejlere, der spørger til om vi kan have noget mere synligt tøj på så 

de bedre kan se os.  

Hanne foreslog, at vi altid har flag på bådene når vi tager ud på vandet. 

Vagn mener at vi som roere også selv har et ansvar for at være obs. på sejlerne. 

 



Bent har fået invitation til deltagelse i Skvulp den 18. - 19. maj 2018.  

 

Kunne der arbejdes for en forsikring uden selvrisiko spurgte Michael til? 

Anette undersøger det. 

 

Bent syntes at det har været en fornøjelig generalforsamling og syntes at det var rart, at 

forsamlingen var i et så festligt humør. 

 

Forsamlingen sluttede af med at udråbe et hurra for klubben. 

 

 

Referent: Lis Lynge Hansen 


