Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub
1. Valg af dirigent
Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med
den første beretning.
2. Beretninger
Beretning fra Daglig- og kaproningschef - Niels Chr. Petersen
Vejret har ikke været nogen forhindring for at ro rigtig mange km. Alligevel er det ikke
blevet til så mange. Ikke fordi medlemmerne ikke har været aktive, men fordi vi er blevet
færre medlemmer. Med bare 10 aktive medlemmer mere kunne vi have nået samme
niveau som sidste år.
Trods disse skumle udsigter er det lykkedes 45 medlemmer at ro over 100 km, 20 over 300
km, 16 over 400 km, 12 over 500 km, 10 over 600 km, Henrik H., Dorte Høstrup, Dorrit,
Henrik P. mellem 750 og 1000km. Og 3 roere er det lykkedes at ro over 1000 km:
selvfølgelig Carl Witt og Børge, men nu også Tove. Tillykke med det.
Der har gennem hele sæsonen været opfordret til at ro mandage, fredage og søndage efter
princippet ”Lad os se hvem der kommer”. Det er mit indtryk, at dette ikke har været brugt,
hvorfor disse opfordringer ikke kommer i denne sæson.
Kenn og Karin forsøgte at tilbyde tirsdagstræning for de medlemmer der ønskede en mere
målrettet træning. Desværre måtte de opgive det pga få interesserede. Igen et problem at
vi er for få medlemmer. Et initiativ der godt må genopstå – måske med tilpassede
ændringer.
Den populæreste bådtype er stadig inriggeren. Den nye 2-åres er blevet eftertragtet at ro i
og vælges altid som 1.-valg. Det bliver spændende at se, om den nye 4-åres bliver lige så
eftertragtet. Når vi har råd til det, er det vigtigt at vi prioriterer at forny vores bådpark, som
det er gjort i de senere år. Som medlemstallet er nu, må vi sige, at alle har gode både at ro
i. De outriggede både må vi konstatere ikke er populære og det er oplagt, at vi skiller os af
med nogle af dem. Det er en opgave Henrik Hansen og jeg har påtaget os at finde ud af.
Det har gået rimelig godt med coastal-roningen, men der er absolut mulighed for
forbedringer. Det er en god bådtype for nye roere med 2 årer. Der skal arbejdes mere for
at få flere ud at ro i disse både.
Kajakroningen har ligget på ca. samme niveau som sidste år. Hver mandag aften har der
været tilbud, om at komme ud og ro kajak og sculler. En del har benyttet sig af det, men
også her er der plads til flere. Vi har fået et nyt regelsæt vedr. frigivelse i kajak. Det har dog
ikke betydet en storm på kajakkerne, men for nogle et incitament for at træne lidt mere.
Vi har gennemført én ro-skole med 9 deltagere. En del af disse var fra det første
rospinningshold, men desværre var nogle af dem slet ikke ro-parate. Desuden har vi haft
flere individuelle ro-skoler, da der ikke var nok til en samlet ro-skole. Det giver noget mere
administration da man/jeg gerne vil gøre alt for at tilgodese at vi får flere medlemmer. Det
er ikke sjovt at afvise nye interesserede fordi vi ikke kan oprette en ro-skole. Vi kan ikke
arrangere ro-skoler med alt tilhørende for 3 nye medlemmer.

Der har været afholdt to Styrmandskurser, men kun med få deltagere. Desuden har Mette
været på instruktørkursus. Og er forhåbentlig klar til vores kommende nye medlemmer.
Brovagterne har været flinke og tjenstvillige. Ofte har der kun været dem på en aften, hvor
vejret har set skummelt ud, men hvor der alligevel har været godt rovejr. For mig er det
fint, at brovagten tager med ud, hvis der kun møder 2 roere op.
Tak til brovagter, instruktører, og jer der har hjulpet med ved roskolerne. I er lidt
Tordenskjolds soldater, men uden Jer kunne det ikke lade sig gøre, at lave disse aktiviteter.
Årets roning:
Inrigger
2014 17.047
2013 21.424

outrigger
114
420

sculler
1849
2308

kajak
928
1779

km i alt
19.938
25.931

Fremtidstanker.
Måske er det provokerende at omdøbe Roklubben til: Holbæk ro-, kajak-, fitness- og
løbeklub.
Vi bliver nødt til at tænke anderledes fremover. Og gøre op med forestillingen om
roklubben som den er i dag. Jeg vil slå et slag for at vi også bliver en kajakklub og udbygger
vores motionstilbud. Det vil betyde investeringer i flere kajakker evt. med mulighed for at
have privatkajakker, som man har i flere andre roklubber (Nykøbing, Ringsted, Roskilde
m.m.). Det vil også betyde investeringer i mere fitness-udstyr og uddannede instruktører.
Måske skal instruktørerne have løn og deltagerne betale et mindre gebyr, hvis man
deltager på hold til rospinning og fitness.
Tilsyneladende har I ikke så meget imod mine ugentlige mails vedr. den daglige roning. Jeg
vil da også håbe, at det kan fortsætte – gerne med forbedrede tekster og opildnende
udtalelser. Bedst ville det være, hvis vores hjemmeside blev brugt noget mere aktivt.
Kommentarer til beretningen:
God ide med nye tanker for udvikling i stedet for afvikling af klubben.
Flere var enige i at det var gode tanker Niels Chr. præsenterede.
Beretningen blev godkendt.
Beretning fra Langtursrochefen - Rita Jensen
Der har i år været afholdt 4 Langture i Holbæk Roklubs regi:
Kongsøretur St. Bededag 16.5.2014.
Orø Rundt blev til lidt udenfor fjorden og så retur + åen 10.8.2014. Det blev altså ikke
nogen rigtig langtur. Udførlig beretning på hjemmesiden.
Nykøbing-weekendtur ro+kajak, her nåede man til Kongsøre og retur én dag.
Samt ikke mindst pinseturen til Silkeborg, hvor 10 roere roede hver 106 km. En skøn tur
skulle jeg hilse og sige.

Københavnertur, Natroning og Morgentur blev aflyst.
Et par medlemmer har været i Sognefjorden i Norge, hvor de roede hver godt 200 km. En
fantastisk tur forlyder det.
Der er i 2014 i alt roet 2838 langturs km. Roet af 24 pers. heraf 5 gæster.
Som det ses på diagrammet nedenfor, har 2014 ikke været noget at råbe hurra for på
langturs-fronten. Det må da meget gerne blive bedre i 2015. Når I får aktivitets-kalenderen
for 2015, vil I se, at vi har prøvet at lægge nogle flere forslag til langture ind i programmet.
Nogle af turene bliver jo som regel aflyst på grund af vejret.
Vi håber I vil tage godt i mod initiativet, så søjlen kan fare i vejret i år.

En lille fodnote i mit område skulle være at aftale brug af svømmehallen, og sikke et
postyr. Det har I selv oplevet og ellers kunnet se af diverse info mails. Der har været afholdt
mange møder, skrevet utallige mails. Og til slut blev der en aftale mellem
foreningerne/kommunen/svømmehallen, som munder ud i, at brug af svømmehallen er for
foreningernes medlemmer.
Vi har derfor oprettet et familie-medlemskab for dem, som gerne vil have
ægtefælle/samlever og børn med i svømmehallen. Det koster kr. 100,- ekstra om året.
Således at der fremover ikke opstår diskussion ang. brugen af svømmehallen.

Mht svømmeprøver for nuværende medlemmer, vil der i år være prøver på 4 lørdage, som
det fremgår af info mail. Når der har været afholdt roskoler, finder vi en løsning for nye
medlemmer.
Kommentarer til beretningen:
Forslag til at man kan book sig ind til svømmeprøver på bookingsystemer. Men gik fra det
da det kun er rospinningsmedlemmer der er bruger bookingsystemet.
Beretningen blev godkendt.
Beretning fra ungdomslederen - Tommi Fabricius
I forhold til sæsonen der er gået, kan vi igen i denne sæson melde om en tilbagegang i
antallet af ungdomsroer, i forhold til forrige sæson. I sæsonen 2012 var der 18 aktive
ungdomsroer, 2013 var vi nede på 9 roer. I sidste sæson var vi 5 aktive ungdomsroer.
Kigger man tilbage på ro-sæsonen 2014, er det den sæson hvor der har været roet færrest
kilometre.
I lighed med forrige år har der inden vintersæsonens start været afbud fra ungdomsroer
som vil fokusere på andre sportsgrene, som badminton og basketball. Og en enkelt som
syntes at skolen er vigtigere.
Det betyder at vi er nede på tre unge der er tilmeldt vintertræningen, og vi har igen i år
måtte aflyse flere onsdage grundet manglende tilslutning. Og det til trods for at
vintertræningen er mere varieret i år, end i forrige sæson.
Udover at jeg er den eneste instruktør der er tilknyttet, er to af de tre ungdomsroer
gymnasieelever. De har et travlt skoleliv som skal passes, hvilket også giver udslag på
fraværskurven.
Vi vil overveje, i samråd med de unge der er tilbage, om vi skal blive ved med at opretholde
vintertræningen, eller om det eventuelt skulle være hver anden eller tredje uge man
mødes, eventuelt kombineret med et socialt arrangement.
Jeg er dog ikke i tvivl om, at der kommer flere af de ”gamle” ungdomsroer tilbage når vi
starter kommende ro-sæson.
Hvad vil vi gøre bedre i næste sæson?
Vi vil i kommende sæson etablere en kontakt til forældrene, som informeres om de
aktiviteter der foregår for deres børn i klubben. Som tidligere nævnt er denne

forældrekontakt vigtig, da man ud over informationen, kan engagere forældrene og måske
også vinde nye medlemmer.
Derudover vil vi igen i år, ligge op til at der findes en frivillig blandt de unge som engageres
i koordineringen af ungdomsarbejde, en ungdomsrepræsentant som vi havde for to
sæsoner tilbage. Sammen skal vi udarbejde en aktivitetskalender for ro-sæsonen, som
omhandler ro-aktiviteter såvel som sociale arrangementer.
Vi vil lægge op til at ungdomsroerne kan træne på andre dage end onsdage mellem kl.
16.00 og 18.00, deltager i klubben andre tilbud som langture, ro-spinning også videre.
Med langtidsplanlægning tror jeg på at vi kan få en større tilslutning til arrangementerne
og det vil virke mere attraktivt for nye medlemmer med en aktivitetsplan.
Så alt i alt er de overordnede mål for ungdomsroerne for sæsonen 2015/2016, i lighed med
sidste år, at skabe et grundlag for at holde på vores unge roer, tilføre nye medlemmer,
skabe forældrekontakt og planlagte ro- og sociale aktiviteter.
Når det er sagt og hvis det jeg lige har oplistede skal blive en realitet, og Holbæk Roklub
skal være gearet til at modtage flere ungdomsroer, bør holdet bag ungdomsroerne bestå af
minimum to instruktører. Hvis det ikke er muligt at etablere, bør man overveje fremtiden
for ungdomsroning i Holbæk Roklub.
Kommentarer til beretningen:
Karl foreslog om at tage kontakt til Stenhus Gymnasium for at få nye ungdomsroere.
Tommy vil ikke kunne tage imod nye roere om eftermiddagen gr. hans arbejdspres.
Niels Chr. nævnte at det næsten vil kunne være en fuldtidsstilling, hvis vi skulle kunne tage
nye ungdomsroere, så tænker han, at det kan være en lønnet stilling.
Beretningen blev godkendt.
Beretning fra formanden - Bent Kristensen
Så er der atter gået et år, og vi er nu gået ind i roklubbens 129. sæson.
Det har igen været et godt ro år. Jeg tror at hvis man kikker på de roede km, set ud fra hvor
mange personer der har roet, så har det faktisk været et vældig godt år, hvor forholdsvis få,
har roet mange kilometer. Der har været god aktivitet, mange aftener.
Når jeg siger forholdsvis få, så skal det ses i lyset af at vi har et faldende medlemstal. Det er
ikke faldet specielt i 2014, men igennem adskillige år.
Få medlemmer er også mange, for når jeg ser på ro-statistikken, så er det faktisk lige
omkring 100 personer, der har været aktive på vandet. Og her er3 km. altså også at
betegne som aktiv 
100 reelt aktive roere, er faktisk ikke så ringe endda.

Vi fik også sidste år flere nye medlemmer, som er blevet og som har været med til at sætte
deres præg på klubben.
2014 havde rekordmange sommerdøgn. Juli blev den næst varmeste siden 1874, med en
middel temperatur på 19,5 grader. Vi havde to varmebølger, hvoraf den ene varede 14
dage. Det var dejligt
Men vi må desværre konstatere at vi igen i løbet af den sidste sæson, har haft et faldende
medlemstal. Det har vist desværre været en fast kommentar i beretningen, gennem flere
år. Årsagerne er de samme, folk søger mere og mere mod fitnesscentrene, hvor de hurtigt
kan få noget motion, og hurtig hjem igen. Hjem på sofaen, og åbne for kukkassen, ind på
Netflex og så hygger vi. Den del er der vistnok mange af os der holder af, men den skal
kombineres med et aktivt motionsliv.
At være roer kan være lidt besværligt. Bådene skal hentes ud fra klubhuset, nogle gange
skal de løftes ned fra en hylde. De skal køres eller bæres ud af broen. Og efter endt tur, skal
de rengøres og sættes på plads igen. Egentlig en del besvær, i forhold til at tage ind i et
fitnesscenter, pumpe noget jern, og så hjem igen.
Jeg tror at vi hele tiden skal tænke på at nye tiltag i klubben, skal laves så vi har mindst
muligt arbejde med det. Måske burde der være en kran monteret ude på broen, til at hive
bådene op af vandet – ville det ikke være fantastisk? eller til at løfte op og ned af hylderne.
Såfremt der er nogen der har gode ideer til at gøre ting anderledes og lettere, så sig endelig
til.
Vi må i hvert fald ikke lave ting der gør arbejdet mere besværligt.
Jeg personligt vil være medlem af en roklub resten af mine dage. Jeg elsker vand – bare jeg
ikke skal drikke for meget af det, og følelsen af at sidde enten alene derude, eller i en
firårers sammen med andre roere – giver mig stor glæde og velvære.
Den oplevelse tror jeg at jeg deler med alle jer der er tilstede her, og den oplevelse vil jeg
rigtig gerne formidle videre til mange andre mennesker.
Vi har en medlemsskare af skønne mennesker, som jeg syntes jeg kender de fleste af. Når
jeg kommer i roklubben, så er det jo næsten som at komme hjem – så er det hej Henrik,
hej Laila, hej Doris, hej Peter. Det er tryghed.
Men jeg vil gerne ryste noget af den tryghed af mig. Jeg syntes det er spændende hvert år
når roskolerne er i gang – og overstået, at opleve de nye medlemmer. De nye medlemmer
er også med til at holde mig lidt nede, til at huske at være høflig og være dannet og med til
at give mig nye oplevelser og udfordringer.
Og vi har plads til mange flere nye medlemmer.
I år har materialeforvalteren bestilt en ny fireårers inrigger, i glasfiber. Pris med årer = ca.
180.000 kr. Sidste år købte vi en to-årers coastel båd, og to padleboards. Vi bruger mange
penge på materiel, og det giver plads til en del flere medlemmer.
Her skal det lige indskydes at vi hver sommer arbejder både på Vig og på Roskilde festival,
og derfor har vi penge til det. For ellers er der lige om lidt nogen der spørger om ikke vi bør
sætte kontingentet ned. Men Roskilde og Vig varer ikke evigt.
Af andre nye ting der er kommet til i denne sæson, er en ny ponton jo en af de helt store.
Igen er det en flok gammelroere der har stået for entreprisen. En kæmpe tak skal I have for
det arbejde. Hvad skulle vi gøre uden jer?

Der er også blevet investeret i nye redskaber til motionsrummet, og indkøbt nye ro
ergometre.
Udover at der er blevet roet mange km., så har der i den grad været tryk på aktiviteterne
indendørs. Og det er selvfølgelig ro-spinning som har fyldt rigtig meget. Her er der blevet
afholdt ca. 90 lektioner, med gennemsnitlig 7-8 deltagere på hver. Det svarer til ca. til ca.
740 timer, og hvis er blevet roet gennemsnitlig 10. km af hver, vil det give omkring 7400
km. roet indendørs.
Det startede langsomt op som en lille succes, men er vokset til en stor succes. Tusind tak til
alle instruktørerne for deres store indsats. Jeg tror at det er en aktivitet der vil blive ved
med at vokse, da det er en aktivitet der er i tidens ånd, og en super god måde at få og at
holde konditionen ved lige på.
Også til volleyball, svømning og til gymnastik, har der i vintersæsonen været god tilslutning,
og det er glædeligt at der har været mange nye med.

I sidste års beretning fortalte jeg at vi dengang flere måneder tidligere havde ansøgt
kommunen om tilladelse til at opsætte en træbeklædt container inde på roklubbens grund.
Og at vi, selv efter at have rykket for svar, ikke havde hørt fra dem.
Det kan jeg så berette i år, at det har vi stadig ikke.
Derimod besluttede vi i bestyrelsen at vi ville ændre ansøgningen, til i stedet for at søge om
opsætning af en container, til at søge om tilladelse til at etablere et dobbeltskur, lig de
røde skråhuse som søbadet har bygget for nogle år siden. Med den ændring, besluttede vi
at søge professionel hjælp, og talte med Ingeniør firmaet Therkel Pedersens rådgivende
ingeniør firma.
Det var en god beslutning. Det skal siges at Therkel er en meget behagelig fyr, og han kom
herned, besigtigede området og spurgte ind til vores ønsker. Han sagde straks at han
mente vi havde en rigtig dårlig sag, da det er meget sært at få byggetilladelser til at opføre
byggerier tæt på vandkanten, og især på grund af nogle gamle servitutter der er bundet
fast til Strandparkområdet – som vi er en del af.
Han sagde at han kendte en gl. pensioneret ingeniør, Knud Brøndsted som måske kunne
tage sig af vores sag.
Forholdsvis hurtigt fandt han ud af at kommunen havde sagt nej til vores første ansøgning.
Og jeg modtog et kopi af brev med afslag, som han havde fået forevist og kopi af.
Vi har endnu ikke modtaget et officielt brev fra kommunen.
Denne sag er lidt betændt, og måske er det også derfor at den er trukket i langdrag.
Therkel Pedersen har efterfølgende fået besked om, at det er umuligt at få en tilladelse til
at få byggetilladelse på roklubbens område, og siger i samme åndedrag, at hvis vi forfølger
sagen, kan det få konsekvenser for søbadet, idet de heller ikke ville ha kunnet få tilladelse
til deres byggeri, hvis alle regler var blevet fulgt.
Jeg mener ikke at vi kan retfærdiggøre en undersøgelse af Søbadets tilladelser, med den
risiko til følge, at de eventuelt derved kan få påbud om fjernelse af opførte bygninger.
Sagen er hermed afsluttet for nuværende.

En helt anden sag som alle givetvis har hørt om, var den turmult der var med
svømmehallen.
Pludselig en lørdag aften, midt under svømmetimen, blev alle kaldt op af vandet, med den
begrundelse at der var deltagere der ikke var medlem af en af de autoriserede foreninger.
Der er tre foreninger som deler svømmehallen og deler udgifterne til livreder, som skal
være tilstede.
Gængs procedure har været, at vores medlemmer til disse aftner, har kunnet medbringe
familien. Dvs. at en roer har kunnet tage børn og ægtefælle med, sejleren har kunnet tage
bådens besætning med, søspejderne har kunne tage forældre og søskende med osv.
Det er muligvis blevet misbrugt en lille smule. Det er selvfølgelig ikke meningen at lille
Søren har kunnet tage alle klassekammeraterne med, eller de andre unger på vejen. Og jeg
skal ikke tage min moster med, som ikke har spor tilknytning til roklubben, men det mener
vi heller ikke at vi har praktiseret i en sådan grad, at man har haft grund til at forvise
samtlige gæster. Vores medlemmer følte sig den aften som en flok skoleunger der fik en
kollektiv afstraffelse.
Niels Christian og jeg for i blækhuset, og klagede til kommunens kultur- og fritidsudvalg, og
der røg også et brev afsted til borgmesteren. Vi bad om et møde, med foreningerne,
svømmehallen samt kultur- og fritidsformanden.
I korthed blev enden på sagen, at kultur- og fritid sagde til os, at selvfølgelig må I ikke tage
alle mulige ikke mennesker med i svømmehallen, som ikke er medlem af jeres foreninger.
Så må I lave nogle ændringer i jeres love og vedtægter, hvor I opretter
familiemedlemsskaber, a la det man praktiser i Holbæk løbeklub. Og det er jo et punkt som
vi kommer til lidt senere.
Endeligt trak svømmehallens chef sig fra jobbet. Jeg kunne tænke mig at det var en
reaktion på sagen, men ved det ikke. Jeg har ikke hørt om motivet til at han stoppede.
Jeg tror at dette omfatter meget af de ting vi i bestyrelsen har beskæftiget os med i den
foregående ro-sæson. Vi har en god og velfungerende bestyrelse, vi har et godt
samarbejde, og vi har haft det sjovt og hyggeligt med at udføre de hverv vi har meldt os og
blevet valgt til.
Nu truer en ny sæson derude, og jeg vil gerne advare om, at i år kommer der mange nye
roere. Det er i hvert fald min intention, og jeg ved fra den øvrige bestyrelse, at der er stor
opbakning.
Kommentarer til beretningen:
Arne opfordrede til at vi skulle give John og Poul en hånd for deres store arbejde med at
lave en ny ponton. Hvilket blev gjort.
Niels Chr. var enig med Bent i at vi ikke skal forårsage, at Sidesporet kan risikerer at skulle
rive deres bygninger ned, ifm byggetilladelsen. Han mener dog, at vi skal holde lidt liv i
ønsket om byggetilladelse til bygninger til kajakerne mm.
Michael foreslog, at kommunen kunne overtage klubhuset og så flytte klubben ud i den
anden ende af byen til Søspejderne, mm. Så der ville være en samling af
vandsportsklubberne i Holbæk.
Michael nævnte at klubben skal finde ud af med sig selv om man vil bevare en
ungdomsafdeling. Og dermed finde ud af hvilket materiel vi skal have i klubben. Han
mener, at de unge mest er interesserede i at deltage i kaproning.

Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab 2014
Kasserer Anette Damsgaard fremlagde regnskabet.
Renteindtægter er høje da vi har kr. 30.000,- i Garantbeviser.
Regnskabet blev godkendt.
4.








Valg af bestyrelse
Næstformand Søren Nielsen modtager genvalg. Søren blev enstemmigt genvalgt.
Kasserer Anette Damsgaard modtager genvalg. Anette blev enstemmigt genvalgt.
Langturschef Rita Jensen modtager genvalg. Rita blev enstemmigt genvalgt.
Daglig- og kaproningschef Niels Chr. Petersen modtager ikke genvalg. Bent oplyste, at det
er et stort arbejde at have den post. Han oplyste, at Henrik den 7. i den kommende sæson
vil tage sig af nye medlemmer og dermed vil Niels Chr. gerne fortsætte og han blev
enstemmigt genvalgt.
Hus- og materialeforvalter Gert Hansen modtager ikke genvalgt.
Bestyrelsen foreslår Henrik Hansen. Henrik blev enstemmigt valgt.
Ungdomsleder Tommy Fabricius modtager genvalg. Tommy blev enstemmigt genvalgt.

5. Valg af redaktion til diverse medier
Medlemmer der er interesserede i at være med til at arbejde med hjemmesiden så
opfordrede de til at melde sig.
Indtil videre fortsætte Søren og Tommy med at holde styr på hjemmesiden.
6. Valg af 2 revisorer
Henny og Dorte modtog genvalg. Og de blev begge enstemmigt genvalgt.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
Morten modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Da Henrik Hansen er blevet ny Hus- og Materialeforvalter skulle der findes en ny suppleant.
Mette blev forespurgt om hun var interesseret, hvilket hun gav udsagn om at hun var. Hun
blev dermed enstemmigt valgt.
Lillian modtog genvalg til posten som revisorsuppleant. Hun blev enstemmigt genvalgt.
8. Vedtægtsændring
Bent orienterede om baggrunden for forslaget om en vedtægtsændring. Da der ikke var
nok fremmødte til at stemme om ændringen, vil der blive indkaldt til ekstra
generalforsamling.

Søren gennemgik ændringsforslaget.
John Jensen spurgte til om medlemmerne får et medlemsbevis som kan fremvises i
svømmehallen. Niels Chr. oplyste, at det ikke vil ske, men at vi vil fortsætte om hidtil.
Bent orienterede om, at det vil blive bestyrelsen der fastsætter kontingentet til
husstandsmedlemskab.
9. Udtrækning af medlemsobligationer
Mette var lykkens gudinde
Nr. 19 Dorte Nielsen
Nr. 2 Preben Nielsen
Nr. 5 Preben Nielsen
Nr. 40 Lillian/John Jensen
Nr. 44 Svend Pedersen
Nr. 20 Carl Witt
Nr. 9 Søren Nielsen
Nr. 16 Søren Nielsen
Nr. 12 Søren Nielsen
Nr. 25 Kaja Fisher
Der er 20 obligationer tilbage.
10. Indkomne forslag
Ingen
11. Eventuelt
Mette og Karin skal deltage i DM i Costal 5. september. De ønsker mærker som de kan
bruge når de skal vende. Desuden vil de gerne have lov til at booke båden så de kan træne
ca. 2 gange om ugen. Niels Chr. lovede at Mette og Karin nok skal få mulighed for at træne
i Svanen så meget som de har brug for.
John Jensen har flere år været roklubbens repræsentant i Friluftsrådet.
I år vil der blive afholdt møde på Brorfelde.
Bent henviste til at der er hensat kr. 25.000,- til en ny motorbåd. Niels Chr. og Michael skal
deltage i en bådmesse hvor de vil prøve, at finde en båd til klubben.
Kommunen har et arrangement i pinsen, hvor klubben muligvis vil deltage.
Lillian foreslog, at klubben også kunne være åben ifm aftensalg den sidste fredag i maj
måned.
Bent takkede for Gert’s arbejdsindsats som Hus- og Materialeforvalter.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et leve for roklubben.

Referent: Lis Lynge Hansen

