Referat af generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 i Holbæk Roklub
1. Valg af dirigent
Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Bent, der startede med den første
beretning.
2. Beretninger
Beretning fra Formand Bent Kristensen.
Beretning 2016, for året 2015.
Vi starter nu på Holbæk roklubbens 130. sæson.
Jeg vil starte med at tale om nogle af alle de gode og positive ting der er sket i klubben, det seneste år.
Men inden da, skal jeg nævne at vi siden sidste års generalforsamling, har haft to dødsfald blandt
klubbens medlemmer.
Den første er Egon Bang Christensen, som i en periode var klubbens materiale forvalter, og senest
Alfred Hansen, som gennem en årrække var æresmedlem af Holbæk roklub. Alfred kom fra Sorø roklub
i midten af 40., og var i 40 år kasserer for gammelroerforeningen, og samtidig sekretær i Holbæk
roklub.
Egon blev 64 år, og Alfred blev 92,
Lad os ære deres minde ved et øjebliks stilhed.
Først og fremmest har vi en rigtig god og engageret bestyrelse, som altid har arbejdet godt sammen.
Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Men når vi har en velfungerende klub, så er det i høj grad også fordi vi har en medlemsskare – jer bl.a.
- som også er engagerede og som lægger en masse energi og arbejde i at få klubben til at fungere. Det
hænger alt sammen sammen. Når der er broopsætning eller nedtagning, roskoler, pr fremstød, åbent
hus, madaftener, eller der skal smedes en ny bro eller bådvogn, så plejer der ikke at være problemer
med at få hjælpere. Så også af den vej, er det nemt at sidde i bestyrelsen, da der altid er villige hænder
til at hjælpe der hvor der er behov.
Jeg skal da også nævne, at gammelroerne igen har været flittige. I efteråret byggede de en ny isoleret
væg inde i materiale rummet. Og det ser godt ud. Stort tak skal I have for det.
På den anden side, så fornemmer jeg heller ikke, at der er de store krav fra jer - til bestyrelsen. Faktisk
kan vi næsten gøre som vi vil, uden at vi får problemer. Dog tror jeg, at der er rimelig tilfredshed med
vores arbejde. Men det har I mulighed for at kommentere her i aften.
På sidste års generalforsamling, annoncerede jeg at målet for 2015 var 50 nye medlemmer.
Det nåede vi heldigvis ikke. Vi fik i nærheden af 30, men som tidligere år fald nogle fra igen. Der er dog
ikke faldet så mange fra denne sæson, som der tidligere er gjort, og hvad årsagen er til det, ved jeg
faktisk ikke. Men det skal dog siges, at hvis der var kommet 50 nye, så havde vi alle fået vores sag for,
og det ville ha knebet med at få håndteret og instrueret så mange nye.
Vi startede sæsonen op med en stor annonce satsning. Vi annoncerede for ca.30.000 kr. i
lokalaviserne, og med et banner ud over ringstedvej. Derudover var vi to gange på hovedgaden, og
senere på havnen i et stort pinsearrangement.
Som nogen vil kunne huske, så deltog vi med 4 inriggere på vandet, efter mørkets frembrud- i en
mægtigt kulturel happening, hvor vi skulle komme nærmest drivende ind mod et musik/danse/synge
arrangement der løb af stablen inde på det gamle skibsværft.
For det første varede musikken ikke mere end 5-10 min, og for det andet var der ikke nogen der kunne
se hverken robåde eller det lys som vi alle bar på ryggen. Det var lidt af et flop, men vi havde en sjov
oplevelse ud af det.
Ud over aften/natte oplevelsen, Så viste det sig at roklubben var en af de få foreninger nede på
havnen, som var bare lidt spændende, og vi fik derfor en del opmærksomhed.

Pinse arrangementet bliver en årlig tilbagevendende Holbæk begivenhed, og vi vil også i år overveje
om vi skal være med der. Men som sikkert mange her tænker, så har roklubben jo en traditionel
pinsetur, så det er ikke en selvfølge at vi deltager.
Hvorledes og hvor meget vi i år vil gøre for at få nye medlemmer, ved jeg ikke endnu. PR udvalget
holder møde i starten af marts, og efterfølgende vil bestyrelsen se på udkastet fra dem. Men mine
personlige ønsker er, at vi igen markerer os stærkt.
Vi har et problem i Holbæk roklub. Det har de også i mange andre roklubber, men det bliver vores
problem ikke meget mindre af. Når vi kikker os omkring, både i denne forsamling, men også på
medlemslisten, så er det ikke mange unge og yngre medlemmer vi har. Og med yngre mener jeg de 18
– 30 årige. Det kan syntes at vi er en del af ældre sagen. Det har jeg vistnok sagt før.
Men det er vi ikke, og vi skal blive ved med at prøve at tiltrække unge mennesker.
De helt unge er et problem for sig, idet det er svært at finde en ungdomsleder, der både har tid og lyst
til at engagere sig i en ungdomsafdeling. Og jeg vil skynde mig at sige, at det skal I her ikke sidde og
have dårlig samvittighed over, for ungdomslederen bør være et yngre medlem.
Men ungdomsarbejdet bliver en udfordring for den kommende sæson. Tommi har valgt, efter flere år
på posten, at trække sig.
Måden vi måske kommer til at håndtere ungdomsafdelingen på, kan være at de unge blot får de
samme trænings og ro tider, som os andre, og så må de eventuelt med i bådene hos os andre. Det har
fungeret en gang, men det er bestemt ikke ønske situationen.
En anden mulighed er at en person i aften melder sig som koordinator for ungdomstræningen, og at
den person sakser rundt i medlemskredsen og finder forskellige personer der vil tage en tørn med de
unge. Det punkt kommer vi til senere. Blot vil jeg sige, at der her er brug for yngre medlemmer. Det
duer ikke at vi gamle tror at vi kan samle disse unge, og motivere dem til aktivitet.
Med hensyn til om der er blevet roet lidt eller meget, så vil jeg overlade det til rochefen at tale om det.
Men der er blevet roet pænt meget, og ca. 3000 km mere end sidste år.
Sidste år fik vi en ny fireårers inrigger, i glasfiber, fra grejsdalen. Den havde vi forventet os meget af
men vi blev noget skuffet, idet det viser sig at båden er tungere end en træbåd, og der er også nogen
der siger, at den ikke ligger så godt i vandet. Ærgerligt, idet min personlige holdning er, at vi skal have
både med så lidt vedligeholdelse som muligt.
Klubben fik for to år siden en ny dobbelt coastel båd, og den og single coastelbåden er der blevet roet
flittigt i. Faktisk har der ind i mellem været lidt kamp om at komme ud i coastelbåden. Og hvor er det
skønt. Hvis det en bådtype som vi bliver ved med at sætte pris på, så må klubben skifte noget af det
andet materiel ud
Når vi når til årets regnskab, vil man igen se at der har været store indtægter fra festival arbejdet. Til
alle jer der har deltaget, skal der lyde en kæmpe tak. De indtægter gør igen, at vi har råd til at
investere i noget spændende materiel. Roskilde festival arbejdet vil fortsætte i dette år, og det
forventer jeg også at Vigfestival arbejdet vil gøre. Det hører I nærmere om, når der åbnes for
tilmelding.
Jeg mener aldrig at det er et problem af få folk til Vig festivalen, og man kan sige at de forholdsvis få
personer der deltager i Vig, tjener væsentligt mere en de der er på Roskilde.
Det plejer derimod at være lidt svært at skaffe de ca. 85 personer til Roskilde. Men det er den samme
situation som vi har haft i mange mange år, og lige frem til sidste uge inden festivalen, plejer der at
være ledige pladser. Men vi plejer altså at få helt udsolgt, og gør det sikkert også i år. Planlægningen er
startet, og første opstartsmøde er i Roskilde i næste uge.

Ud over en aktiv sommer, har det også været en aktiv vinter. Spinning instruktørerne kunne dog tænke
sig at have holdene bedre fyldt op, og de har også vurderet at der var grund til at nedlægge et af

holdene. Men der skal lyde en kæmpe tak til Søren, Henrik, Pia og Jette, for jeres store og utrættelige
indsats som instruktører og indpiskere.
På gymnastik siden startede vi op med mere end 30 tilmeldte. Målet var at vores maver skulle svinde
ind, via massiv træning af mave og ryg musklerne. Det var nu mere holdet der svandt ind, end det var
maverne. Det skal dog siges, at der aldrig før har væres så stor en deltagelse – også her sidst på
sæsonen, hvor holdet plejer at svinde ind til nogle ganske få deltagere. Vi er stadig omkring de 10
deltagere hver gang.
Og så træner gammelroerne som sædvaneligt flittigt, flere gange om ugen. Godt at vi har fået det
træningsrum op på det niveau det er, og lad os ikke slutte der, men udvikle det yderligere, til alles
glæde.
Volley holdet har derimod manglet deltagere i år. Der har ikke været aflysninger, men der er flere
gange blevet spillet med kun to spillere på hver banehalvdel. Det har alligevel været hyggeligt, også
selv om de få deltagere, betyder at der skal laves mere på banen.
På bestyrelsesdagen – som er en dag hvor bestyrelsen mødes til morgenkaffe, og fortsætter til sent
aften – har vi et punkt der hedder nye investeringer. Sidst blev følgende besluttet: Der skulle købes:
•Nye årer til Eton
•Nye ergometre
•Nyt udstyr til træningsrummet – Crosstræner og cykel
•Ny km PC
•Ungdomsvenligt materiel, hvis vi kan finde noget egnet
•En ny coastel singlesculler, hvis Henrik kan finde plads til den.
Ud over det, blev der talt om investering i en ny hurtiggående kajak, men vi skal først af med nogle af
de gamle.
Vi talte også om etablering af en ny – flytbar trappe, som skal starte umiddelbart nede ved stenene,
hvorfra kajakker og padleboards kan søsættes, og tages på land.
Det er ting der enten er blevet sat i gang, eller som vil blive sat i gang hen over forår og sommer.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning, og jeg håber der er kommentarer eller spørgsmål til den.
Kommentarer til beretningen:
Der bliver spurgt til hvorfor de ikke er en holdbar løsning at ungdomsroere kommer med på alm.
brovagt tidspunkter. Grunden er aldersforskellen. mm. (Carl)
Investeringer: (Henrik d. 7) Det bliver bemærket at nogle af vores hjørner af bådhallen ser skidt ud.
Henrik Hansen svarer på dette. Der vil blive forsøgt at søge et professionelt firma til at komme med
bud på en løsning.
Beretning er godkendt.
Beretning fra ungdomsleder Tommi Fabricius.
Sæsonen der er gået
For ungdomsroerne har ro-sæsonen 2015 været stabil på alle fronter. Vi ender op med samme antal
ungdomsroer når året er gjort op, med enkelte udmeldinger, og enkelte ny tilmeldte roer.
Der er 6 aktive ungdomsroer som dækker en aldersgruppe fra 12 år op til 18 år. Gruppen består lige nu
af to piger og fire drenge. Det er en dejlig homogen gruppe der til trods for den store aldersforskel går
godt i spænd. Der er fart på, og der er ingen der holder sig tilbage.
Vi har i denne sæson fokuseret på, at de unge roer skulle prøve de forskellige bådtyper som klubben
ligger inde med. Så når vejret har været til det, har vi roet i Gig, Outriggere og Coastal både. Den

variation er populær hos de fleste af de unge, og så har vi en enkelt unavngiven pige som sværger til
inriggere og skal med eder og forbandelser tvinges ud i andre bådtyper.
Vores to ældste ungdomsroer, Marcus og Benjamin, som har roet i klubben i gennem flere år, har
været en god støtte når nye og yngre roer har brug for hjælp eller skulle lære at ro.
Når gruppen er begrænset til 6 unge, har vi været meget sårbare overfor frafald.
Vi har enkelte gange ikke kunne sætte en båd, hvor vi så har lavet aktiviteter i havnebassinet med
kajakker, eller på land i motionsrummet.
Vinteraktivitet
Indendørstræning er i lighed med de andre år meget lidt populær. Vi har derfor kombineret styrke- og
konditionstræningen med hockey og hygge i klubben.
Kommende ro-sæson
Jeg har tilbage i november meddelt bestyrelsen, at jeg ikke genopstiller som ungdomsleder, da jeg ikke
føler at jeg længere kan afsætte den fornødne energi og tid til opgaven.
Jeg har roet med de unge roer i seks sæsoner. De første tre sammen med Gert Hansen, og de sidste tre
år hvor jeg har været alene om opgaven.
Jeg vil ikke lægge skjul på at det til tider har været hårdt, uge efter uge at skulle møde op med fornyet
energi, som gerne skulle smitte af på de unge, og samtidig være innovativ og skabe en varieret rosæson så de ikke kedede sig. Det sidste har i de seneste år ikke rigtigt lykkedes for mig.
Det har, for mig, været utrolig givende at være i selskab med de unge roer og vi har haft nogle
fantastisk sjove øjeblikke som jeg ikke ville have været foruden.
Det har været en stor fornøjelse at følge de unge som stadig er i klubben, men også at have mødt dem
som kortvarigt kom i klubben. Alle med hver deres personlighed, som skulle håndteres på hver deres
måde.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på, at finde en anden konstellation i forhold til ungdomsafdelingen,
hvor flere personer skal deles om opgaven. På den måde vil man kunne skabe mere dynamik og
stabilitet, og man ville samtidig kunne tage flere unge roer ind i klubben. Indtil dette er på plads vil jeg
naturligvis støtte op, og møde op, i det omfang der måtte behov for det.
Mit håb er naturligvis at man formår at skabe rammerne for en ungdomsvenlig roklub med varierede
tilbud, og aktiviteter som fungerer på de unges premisser, og jeg ser frem til at følge ungdomsroerne i
en ny ro-sæson i 2016.
Kommentarer til beretningen:
Bent spørger til om der ville være potentiale for øget antal ungdomsroerer hvis der var flere unge
ledere af gruppen. Tommi svarer at det ville være en mulighed. Carl nævner det er en mulighed at evt.
indkøbe Edon både (scullar med støttepontoner) de koster det halve af hvad en single coastal koster.
Michael nævner det er en forudsætning at vi har folk til at varetage opgaven - ellers er det lige meget
med indkøb af materiel. Carl mener der skal satses mere på begge dele.
Der er opbakning til at bestyrelsen satser på at finde folk til opgaven. Carl tilbyder at være praktisk gris
i opgaven.
Beretning er godkendt.
Beretning fra daglig rochef Niels Chr. Petersen.

Beretning – Daglig Roning 2016
Rosæsonen 2015 har været rimelig god – dog ikke prangende. En roklub i by af Holbæks størrelse
skulle helst kunne ro mindst 35.000 km om året. Vi har i 2015 fået roet ca. 23.00 km. Det er dog ikke et
tegn på, at medlemmerne er dovne, men fortæller mere om, at vi er for få medlemmer.
Årets roning:
Inrigger
outrigger
sculler
kajak
km i alt
2015
19.815
32
2117
975
22.939
2014
17.047
114
1849
928
19.938
2013
21.424
420
2308
1779
25.931
I 2015 er det lykkedes 47 medlemmer at ro over 100 km, 26 over 300 km, 17 over 400 km, 14 over 500
km, 11 over 600 km, Søren, Henrik H., Dorte og Rita mellem 750 og 1000km. Og 5 roere er det
lykkedes at ro over 1000 km: Dorrit, Børge, Flemming, Henrik P. og Tove. Tillykke med det.
1.
Dorrit Hansen
1291
2.
Børge Krüger
1167
3.
Flemming Hugger
1107
4.
Henrik Petersen
1016
5.
Tove Borg
1006
6.
Søren Nielsen
976
7.
Henrik Hansen
884
8.
Dorte Høstrup
819
9.
Rita Jensen
804
10.
Niels Chr. Petersen
674
(Kajak: NCP 271 km)
25 flere medlemmer ville pynte rigtig meget på rostatistikken. Det er dog en almindelig tendens over
hele landet, at der bliver færre medlemmer, men også ældre. Roskilde Roklub har dog formået at
vende denne tendens. Måske var det en god ide, at kigge dem over skulderen.
Vi forsøger også at arbejde med problemet. PR-udvalget gjorde et stort arbejde sidste år og vil
fortsætte med dette i år. En vigtig del af det er, at vi har engagerede medlemmer til at hjælpe. Og det
mangler ikke, når der kaldes til frivilligt arbejde. Tak til brovagterne og instruktører for jeres hjælp –
men selvfølgelig til alle der er villige til at give en hånd med på rokurser m.m.
At arrangere rokurser kan være et krævende arbejde. Jeg har således været rigtig godt tilfreds med, at
Henrik P. ville påtage sig denne opgave. Tak for det.
Der har været afholdt et rokursus og flere mini-rokurser. Vejret på rokurset var rigtig dårligt – og
kurset måtte desværre strækkes over længere tid. Heldigvis har vi fået en del nye medlemmer, som
også har kunnet holde os ud. Så der er håb for fremtiden.
I år får vi 3 nye instruktører nemlig Mads, Lars og Tove. Det er rigtig godt, at nogle uddanner sig til
gavn for roklubben, men personligt er det også et godt at se og høre om andre roklubber. Få gode
ideer og blive mere interesseret i roning.
At ældre-bølgen er over os har alle nok opdaget. Blandt de 50 der har roet flest km er de 20 over 60 år.
Blandt de 20 der har roet flest km er de 13 over 60 år. I vinterhalvåret er det meget almindeligt med 10
– 15 deltagere til morgenmotionen. Om onsdagen, hvor der er Gl. Dansk kan antallet være ca. 20.
Dette er ganske tilfredsstillende – og en tendens der garanteret vil vokse yderligere. Men også en
tendens roklubben fremover må indrette sig mere på. F.eks. hvordan tager vi os bedst muligt af denne
gruppe? Her tænker jeg på instruktion, uddannelse, træning, sikkerhed, motionsredskaber m.m.
D.F.f.R. er opmærksom på, at flere ældre ror og giver gode råd til klubberne, om hvordan det bedst
kan håndteres. Det kunne være et særligt fremtidigt indsatsområde.
Men de unge kan også: For første gang i flere år har roklubben været repræsenteret ved en kaproning.
Mette og Karin deltog i DM for Coastal, og fik en flot 2. plads. Dejligt forbillede. Håber det kan vække
til inspiration for andre. Det er også snart på tide, at vi igen deltager i indendørs ro-konkurrencer. Jeg

synes, at rospinningsinstruktørerne skulle lægge op til det i efteråret. ”Vores” Julie der nu ror i DSR har
netop vundet DM i sin gruppe. Også et forbillede.
Den almindelige daglige roning finder jeg meget tilfredsstillende – bortset fra, at vi er for få
medlemmer, og det ofte kan være svært at stille tilfredsstillende hold. Under alle omstændigheder bør
brovagtssystemet fortsætte.
Aftale-roning vil med tiden brede sig. Det er tydeligt, at Facebook-gruppen ”Holbæk Roklub” bliver
brugt mere aktivt. En rigtig god platform for spontanroning uden for roklubbens faste rotider.
Desværre kan alle ikke deltage, men for tiden er der 76 medlemmer af denne gruppe.
Ca. hver uge er I blevet bombarderet med mails om Daglig Roning med information om roaktiviteter
og meddelelser om andre begivenheder. Jeg ville helst, at dette foregik på vores hjemmeside, således
at man fik en kort besked om at, nu er der ny aktivitet på hjemmesiden, men det har jeg ikke kunnet
finde ud af. Håber det vil komme til at fungere.
Mit sidste ønske er, at Bent ikke har købt for billig vin.
Kommentarer til beretningen:
Pia tilbyder sin kompetencer til senior-roerne.
Anette fortæller der et projekt i Holbæk kommune der hedder 60+ - hvor man skal lave en
projektbeskrivelse og derved kan få økonomisk støtte til at optimere træningstilbuddet til de ældre
roerere i klubben.
Carl fortæller at der er nogle videoer på DFFR' side om træning til 60+.
Michael foreslår at de to ældste ungdomroerer får et tilbud om instuktør kursus. Det bliver oplyst at de
begge flytter til Kbh.
Bent opfordrer til at den ny rochef sørger for at der bliver flere aktive roerer.
Beretning godkendt.
beretning fra Langturschef Rita Jensen.

Langtur km H.R.
4000
3000
2000

Langtur km H.R.

1000
0

2010: 3.543
(Plus 20%)

2011: 2.387

2012: 3.416

2013: 3.842

2014: 2.838

2015: 3.414

Vi har i 2015 roet 3.414 L-km. En lille fremgang i forhold til forrige år. En enkelt roer har roet over 500
L-km. 33 roere har været på Langtur, heraf en del for første gang.

Bededagstur – 1.maj – turen gik til Frederikssund, hvor vi lånte 2 både. En dejlig heldagstur på 30 km
m. landgang ved Jyllinge.
Kr. Himmelfartstur – 14.maj – der var planlagt en Lammefjordstur. Den destination har vi ikke meget
held med, heller ikke sidste år. Igen var der for megen bølgegang. Men man gav ikke op, vendte om og
roede i stedet til Søminen, inden turen gik rundt i Holbæk Fjord. Der blev roet 36 km.
2. Pinsedag – 25. maj – En formiddagstur til Trækfærgen/Vellerup Vig. Uha for en tur – regn – regn. Vi
var 3 seje damer afsted, det blev til 29 km.
Fredag 12. juni – Lån af båd i Lindenborg Roklub – en 4-åres. Rigtig dejligt rofarvand, hvor turen gik til
Selsø. Mit første besøg der, forhåbentlig ikke det sidste, en tur på 23 km.
Lørdag 13. juni – Morgenlangtur til Vellerup Vig. Når først dynen er sluppet, er det et dejligt tidspunkt
at ro på. Og så nåede vi lige retur til morgenkaffen med de øvrige lørdag morgen roere. 2 både afsted.
Søndag 28. juni – Her gik turen Orø rundt. Nogle var med for første gang – det er altid en fin oplevelse.
Lørdag 8. august – Orø rundt primært for (nye) kajak-roere. Måtte aflyses pga vejret.
Fredag 14. august – Nattur til Munkholm. Det blev ikke rigtig ”nat”, længe lyst. Men en dejlig tur. Og
isen ved Munkholm smager ekstra godt sådan en dag.
Lørdag 29. august – Her gik turen gik til Furesøen og videre ud i de øvrige søer. Altid en stor oplevelse
at ro her og også at tage turen på Mølleåen, hvor slusen ved Frederiksdal skal forceres. 2 både afsted.
Flere oplevede Furesøen for første gang.
5-6. september – Weekendtur til Nykøbing Sj. blev aflyst pga vejret.
19. september – endagstur fra Vordingborg Roklub. Det var lidt hårdt vejr, så specielt kajak-roerne
kæmpede en sej kamp. Et par nye kajakroere fik her deres velfortjente kajakret.
3. oktober 2015 – Vejrudsigten så ud til at vise sig fra sin gode side. Og Nalle havde ikke flyttet sig i
sommerens løb. Det blev en skøn tur med havblik også over Lammefjorden – ikke tit man oplever det.
Der blev skiftet mandskab i Nykøbing Sj., dvs 2 seje roere roede begge veje. En super tur på en
oktoberdag.
Derudover har HGR hvert år deres egen langtur, som også fylder godt i ro-statistikken, tak for det.
Udlandsture – Søren har været afsted to gange. I Skotland på DFfR-tur + en mere privat tur på floden
Neckar. Begge dele en stor oplevelse, som kan anbefales.
DFfR’s langture går i år til Bodensøen samt ”Danmark dejligst”-turen, der i år runder Østsjælland +
Smålandsfarvandet. Sidste frist for tilmelding er 1.3.2016, så det kan nås endnu.
Også FISA (int. roforbund) har en langtur programsat – Østrig.
På DFfR’s hjemmeside fremgår endvidere en særlig tur til Lofoten, som Kate og Jesper Skavin er
medarrangører af (dem fra Grønlandsturen).
Der er i år planlagt en del langture – prøv at tage med. Flere kommer sikkert til. Og I kan endnu nå at
tilmelde jer til pinseturen, som udgår fra Thisted Roklub. Sidste frist er 1. april.

Og husk – hvis I vil med på langture – eller i det hele taget bare ud af Holbæk Fjord - så skal der
aflægges svømmeprøve. Det kan nås endnu – 2 x i marts md.
Facebook-gruppen har været brugt en del i 2015. Den er super god til spontane ture. Her kan alle tage
initiativer til såvel korte som længere ture.
Kommentarer til beretningen:
Bent oplyser at DFfR forslag / krav er man skal svømme 600m for komme med på langtur. - og 300m
for at være roere i klub-regi.
Niels Chr. fortæller at der evt. kommer nogle stramninger ifht. til de regler der er for prøveture for
ikke-medlemmer.
Beretningen er godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab 2015
Kasserer Anette Damsgaard fremlagde regnskabet.
Kommentarer til Regnskab:
Jørgen kommentarer at garant beviserne er blevet til aktier. Der er en fond i den forbindelse hvor der
kan søges penge. Anette oplyser vi har aktier for kr ca 29.400.
Michael nævner om der er gjort nogle tanker om at søge penge til at få sponsoreret en båd. Fx
Kalundborg har søgt deres 4 åres via Veluxfonden. Carl nævner at DFfR laver kurser om at søge penge.
Niels Chr. opfordrer til at det må gerne gøres. Det er et slidsomt arbejde. Der er altid behov for nogle
der har tid/lyst til at gøre dette. (fundraising) Carl nævner at han gerne vil have det kursus. Bent lover
at det kan findes ud af. Rita opfordrer til at man sender en tanke til Roskilde og Vig festivals folket. Vi
takker revisorere. Henny og Dorthe Hansen.
Regnskabet er godkendt.
4. Valg:
Bent blev genvalgt som formand.
Rita blev genvalgt som langtursformand
Niels Chr. modtager ikke genvalg - bestyrelsen stille forsalg om Morten Knudsen Morten blev valgt
daglig rochef.
Henrik Hansen blev genvalgt som materialeforvalter
Tommi modtager ikke genvalg som ungdomsleder. Søren fortæller at han gerne med støtte og hjælp
fra hjælpere: Tommi, Mette, Katkjær melder sig på banen som hjælpere. Niels Chr, vil godt hjælpe men
ikke som fast personale.
Svend spørger om der ikke mangler et bestyrelsesmedlem. Søren svarer at der som sådan er taget
stilling til. Vedtægterne siger at der skal være 7 medlemmer og at der skal være én der har titlen som
ungdomsleder. Henrik Katkjær blev valgt til ungdomsleder på særlige vilkår.
5. Valg af redaktion:
Den har ikke før været ude som en post. Det forsøges. Den bliver liggende i bestyrelsen indtil videre,
da ingen melder sig. Redaktionen varetages af bestyrelsen.
6. Valg af to revisorer.
Henny Hansen og Dorte Nielsen blev begge genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant:
Jette Bang Jensen og Mette Tidemand Nicolajsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
Lillian Jensen blev genvalgt til posten som revisorsuppleant.
8. Indkommende forslag:
Der er forslag fra Carl. Jævnfør vedtægterne skal de være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
Indholdet er ikke et general forsamlingsanliggende men et bestyrelsesanliggende. Carl får dog lov til at
fremføre hans forslag:
Carl foreslår der anskaffes en 4 åres coastal med styrmand.
Carl fremfører flere gode grunde til hvorfor HR skal anskaffe den båd.
Søren svarer på dette: En coastal 4 åres vejer 145 kg. (hvor den nye Munkholm vejer 90-100 kg) Der er
diskussion om hvorvidt vi har bådhals plads og broforhold til en 10m coastalbåd. Der er forskellige
udmeldinger og holdninger.
Der er forslag fra Niels Chr. om at prøve at ro i den 4 åres coastalbåd.
Katkjær foreslår at vi kigger på vores outrigger materiel - og evt. skifter det ud.
Pia fortæller at der findes et aggregat der kan kobles på en outrigger (raptor).
Bestyrelsen er klar over det og forslaget er ikke forkastet.
Evt.
John Roed taler om varmepumpe. Michael fortæller at materialerummet er umuligt at varme op. Man
overvejer at indkøbe en varmepumpe til brug i vinterhalvåret.
Udtrækning af medlemsobligationer.
Svend udtrækker.
Nr 30 - Tove Borg
nr. 11 - Søren
nr. 21- Carl Witt
nr. 43 - John Roed
nr 4 - Preben
nr. 36 - Mikkel
nr. 15 - Søren
nr. 3 - Preben
nr. 32 - Poul Henrik Kvist
nr 23. - Kaja
Generalforsamlingen afsluttes /v Bent .
Der siges tak til både Tommi og Niels Chr. for deres indsats igennem tiden.

Referent Mette T. Nicolajsen

