
Referat af Generalforsamling i Holbæk Roklub
Onsdag d. 22. februar 2017 klo 19.30.

1. Valg af dirigent
Mikael Høgh blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Bestyrelsen har valgt at Kassereren er referent.

2. Beretninger

Formandens beretning

Der skete ikke de store revolutionerende ting i 2016. Vi havde et godt ro år. En lang og
dejlig eftersommer, og der er igen blevet roet mange kilometer. Jeg vil lade Morten om at
jonglere med tal og statistikker.
Vi afholdt to rokurser, med pænt deltagerantal. Det bedste ved de rekurser var, at vi har
været i stand til at holde på mange af deltagerne, og mange er stadig medlem. For at
gentage mig selv fra tidligere år, så er var det igen et meget lavt antal unge mennesker
der opsøgte klubben, det er hovedsageligt mennesker over 40 år. Men som jeg også plejer
at sige, så er jeg ikke ked af de ældre medlemmer, for det er dem der er meget aktive i
klubben.
Vi har i dag kun få ungdomsroere. Vi har oplevet at der er kommet nye ro tider for
ungdomsroerne, og det syntes jeg har været succesfuldt. da vi nu mere oplever at de
unge er en del af klubben.
Med hensyn til det lave ungdoms medlemsantal, har vi diskuteret forskellige tiltag, og et
af dem er at anskaffe noget ungdomsvenligt materiel. Helt eksakt Edon både, som er en
coastel båd udstyret med stabilisatorer yderst på riggene - en slags ponton. Vi vil
egentligt gerne investere i fem af slagsen, således at de unge kan ro sammen og
konkurrere imod hinanden.

Vi har fået et hårdtarbejdende fundraising team. Det har vi ønskede, i mange år, men
først sidste år blev det en realitet. Det er Karl Jørgensen og Rita der er udvalget. De har
sendt foreløbig tre ansøgninger, og det er ansøgninger om penge til ungdomsvenligt
materiel. Skulle vi nu være så heldig at ansøgningerne - eller blot en af dem, giver
udbytte, skal pengene bruges på Edonbåde. Det bliver spændende at se. Der kan gå lang
tid inden vi hører fra nogen af de firmaer der er søgt hos, men i bedste fald, kan der
komme svar fra en af dem, omkring april. Uanset resultatet, agter roklubben at investere i
bådene, blot ved vi ikke endnu- i hvor mange. Men en stor tak til fundraising teamet, jeg
ved at I har brugt meget tid på det.
Edon båden kan i øvrigt også benyttes af alle vi andre medlemmer. Den annonceres god
til både unge, alle uøvede og ældre.
Og her er det vistnok at jeg skal komme ind på en byggeansøgning. For for at udvide med
flere både, kræves der mere plads.

I 2014 sendte vi vores første ansøgning afsted til kommunen, hvor vi søgte om tilladelse
til opsætning af en træbeklædt container. Den ansøgning fik vi aldrig et svar på, om end
jeg var i kontakt med kommunen flere gange.
Den 2. 11. 2016 sendte vi en ny ansøgning afsted, og denne gang om tilladelse til at
opføre et 50 m2 stort bådeskur. med punktfundament, og fliser i bund, opført i det nord
vestlige hjørne, i skellet til parkeringspladsen.



Kort tid efter blev jeg ringet op af en venlig medarbejder fra ''Vækst og bæredygtig hed"
som fortalte at de skulle give en fuldmagt til kommunen, idet kommunen ejer den grund
som roklubben ligger på. Den fuldmagt kunne de ikke give, pga. et gammelt gavebrev,
som efter sigende forbyder nye bygninger på Strandparkområdet, hvorunder roklubben
hører. Jeg bad om en skriftlig afvisning, og nævnte at jeg ikke kunne forstå hvorfor
tyrkisk bad så havde kunne få tilladelse til at bygge - 5 bygninger.
Derefter hørte vi intet videre, og vi modtog heller ikke en skriftlig afvisning.
Efter nytår skrev jeg igen til kommunen, og udbad mig et svar. Da blev jeg ringet op, igen
af en meget venlig kommunal medarbejder, som gerne ville invitere til en samtale over en
kop kaffe. Niels-Christian, Henrik Katkjær og jeg selv møde op, og blev modtaget af tre
medarbejdere, en jurist og to sags medarbejdere. De fortalte igen historien om
gavebrevet, som umuliggjorde et nyt byggeri.
Det er vigtigt for mig at sige, at vi svarede at vi intet havde imod tyrkisk bad, men at love
og regler må være ens for alle, og hvis Tyrkisk bad havde fået en tilladelse, så måtte vi
også kunne få. Vi har trodsalt ligget her længst, siden i hvert fald 1915.
De fortalte lidt pinagtigt, at de havde kikke efter tilladelser til op føring af tyrkisk bad, og
blå flag bygningen, og de havde ikke kunne finde et sådant. Men at loven var overtrådt en
gang, betød ikke at man blot kunne og ville gøre det samme igen. Kommunen havde dog
et ændringsforslag til os, gående ud på at vi i stedet fik et stykke af nabogrunden, og
placerede et bådeskur der. Vi talte om ti meter, og det kunne vi egentligt godt leve med,
om end vores første prioritet var at få lov at bygge foran bådpladsen.
Kort fortalt, så skal ansøgningen nu sendes til Justitsministeriet, og kun de kan give en
tilladelse til at dispensere fra gavebrevet. Vi blev bedt om at sende alle vores bedste
argumenter for at bygge, og det har vi efterfølgende gjort. Vi fik også at vide, at det
kunne tage laaang tid, inden vi hørte fra dem.
Nu må vi væbne os med tålmodighed, og så ser vi hvilken afgørelse der kommer.
Kommunen varslede, at konsekvensen kunne blive, at Tyrkisk bad blev beordret revet
ned, og det var her at vi anførte at loven måtte være ens for alle.
Jeg vil dog sige, at hvis jeg var sags medarbejder ved kommunen, så ville jeg arbejde
rigtigt meget på at købe et stykke af nabogrunden, i stedet for at risikere at tyrkisk bad
skal rives ned.
Ti meter af nabogrunden ville også give os 4-5 parkeringspladser mere.

på PR side var vi lidt mere tilbageholdende i 16, end i 15. I 2015 besluttede vi at satse
hårdt på avisannoncering, og brugte et stort beløb på det. I 2016 brugte vi ca. det halve,
men havde lige så stor en effekt ud af det som i 15. Vi havde også banneret oppe over
Ringstedved, hvor vi annoncerede sæsonstart. I forbindelse med pinsen og Skvulp holdt vi
åbent hus, hvor jeg tror at vi havde 5 besøgende. Det var ikke opløftende, men vejret var
heller ikke specielt godt, og den lille smule der foregik omkring strandparken, var minimal.
I den forbindelse kan jeg fortælle at konsekvensen af det er, at Skvulp har besluttet at der
i år IKKE kommer til at foregå noget hernede ved strandparken, og derfor bliver der
sandsynligvis heller ikke noget her i roklubben. Men vi er inviteret til at være med igen
ved Skvulp - og gerne med en lille kaproning. Og det kan jeg da godt forstå at de ville
sætte pris på.

Roklubben arbejdede igen på vigfestivalen sidste år. Det blev desværre ikke den store
susses, da festivalen kom ud med et underskud. Vi endte dermed kun med at få et lille
beløb for hver af vores medarbejdere. Vig festivalen har taget konsekvensen af
underskuddet og bl.a. lukket den mad bod som HR stod for.
Yderligere har Lis og Gert sagt stop til at være ledere på festivalen, så roklubben er derfor
ikke med på Vig 2017



Men der skal lyde et kæmpe stort tak til både Lis og Gert, og til alle de medlemmer der
har arbejdet med på Vig festivalen igennem årene.

Roskilde festivalen gik som den plejede. De var igen 87 medarbejdere, og vi havde
yderligere 20 medarbejdere fra en anden forening, som vi bespiste. Det gav alt i alt en
indtægt på ca.95.000 kr.
Nogle af pengene er brugt på en teaterforestilling for ledergruppen. Jeg har følt at vi
måtte forkæle dem lidt, idet de har givet udtryk for at de syntes det er meget mærkeligt
at der stort set ingen hjælpere er med fra Holbæk roklub, og at roklubben bare "skovler
pengene ind". Jeg kan godt forstå reaktionen. Sidste år var jeg den eneste fra roklubben
der deltog.
Jeg har gjort det før, og jeg vil gøre det igen flere gange Jeg vil også i dag benytte
lejligheden til at opfordre vores medlemmer til at komme og hjælpe til. Man kan godt
være hjælper og udeblive fra alt kaosset inde på selve festivalen. Og det ville være en stor
hjælp, hvis vi havde nogle voksne og samvittighedsfulde hjælpere.
Når det er sagt, så nævnte jeg ved evalueringen, over for RF ledergruppen, at måske
skulle vi stoppe. Men dertil svarede de, at det var da ikke noget jeg bestemte. så vi er
med igen i år.
Der er ikke budgeteret med indtægten, og pengene indgår blot i regnskabet. Men det
giver naturligvis plads til at investere i en hel masse nye ting, og materiel.

Vi har også fået en donation af gammelroerne på 40.000 kr. De er blevet trætte af vores
opvaskemaskine, og hvem har ikke været det. Jeg tror de har kikket på KEN storkøkkens
annoncer, idet deres billigste opvaskemaskine koster ca 40.000.

Bestyrelsen har imidlertid kikket på andre leverandører, og set at man kan få en opvasker
til ca. 30.000 kro En sådan regner vi med at købe, og dermed er der fra gammelroerne
gået 10.000 kr til nyt motionsudstyr. Sammen med 15.000 kr. som bestyrelsen har afsat,
er der dermed i alt 25.000 kr til udstyr, og jeg ved at der er lavet og indgået aftale derom.
En meget stor tak til gammelroerne og til deres bestyrelse. Og også til de der står for
indkøbene.

Vi har et meget stabilt medlemstal, og ved et kik i medlemskartoteket har jeg set at der
er 5 personer der i år har 10 års jubilæum, 2 der har tyve års, 3 der har 25 år, en der har
30 og så en der har 70 år.

Jeg vil lige bemærke at roklubben har en meget homogen og velfungerende bestyrelse,
hvor alle gør et stort stykke arbejde. Det samme gør sig gældende for suppleanterne, som
næsten altid deltager i bestyrelsesmøderne. En kæmpe tak til alle for indsatsen, og det
gælder naturligvis også til revisorerne.

I betragtning af hvorledes det går for andre roklubber, i betragtning af hvor mange
medlemmer vi har fået sidste år, og hvor forholdsvis få der har forladt klubben igen, i
betragtning af hvor god en økonomi vi har, og hvor velfungerende og hyggelig klubben er,
så syntes jeg godt at vi kan være tilfredse med Holbæk roklub. Mine personlige ambitioner
er ikke meget større, om end jeg ville ha glædet mig over et ungdomsmedlemstal der var
væsentligt større. Men vi har det for øje, og det er et emne som vi ofte taler om.

Med disse ord, vil jeg sætte beretningen til debat.

Kommentarer til beretning.
Det afklares at grunden ved siden af klubben er privatejet og ikke omfattet af gavebrevet.
Jørgen Hansen pointerer at byggesager kan være lang tid undervejs, så det kan være en
ide at gå til politikkerne.
Karl kommenterer at for at få flere ungdomsroere bør man starte i skolerne.



Ungdomsleder

så er det et år siden at jeg stak lappen i været og meldte mig som ungdomsleder.
Hvad er der så sket på det år
Det mest radikale er at uroerne nu kommer og roer samtidigt med seniorerne Hvorfor
det på et tidspunkt bliv sådan at de skulle komme tidligt eftermiddag ved jeg ikke.
Men vil blot konstatere at det har været godt at flytte og det er mit indtryk at det har
været berigende for alle ligeledes kommer de nu også mandag som er dagen hvor der
er fri leg (polokajak, paddelboord, badning eller hvad man nu kan finde på) onsdag er
det roning.
Tak til de instruktører der har hjulpet om mandagen.
Desværre har der ikke været nogen til gang af nye uroer dem der har været her og
prøve er med et par undtagelser ikke komme igen en grund kan være det materiel vi
har inriggerbåde er ikke lige det de unge mennesker tænder på derfor bliver der søgt
om penge i forskellige fonde til indkøb af Edon både det er en sculler med støtteben
som udmærker sig ved at den er lige til at gå til for ny roer den er sjov at ro og ikke
så vejre afhængige som alm. Outriggere er og det er en båd som både unge som
gammel vil have glæde af jeg har booket en trailer med 8 edon både fra lørdag d.
6/5-12/5 hvor der vil blive noget åbent hus for uroer og jeg håber at der er nogen der
vil hjælpe til jeg har ikke noget m~1der siger at vi skal have 40 50 nye uroer men en
fast stamme på en 10 stykker.
Uro leder Henrik Katkjær.

Kommentarer til beretning
Karl J hvis man vil vide mere om Edon både, kan man kigge på you-tube.

Daglig rochefs beretning

Det er min første sæson som daglig og kaproningschef og er tid til at gøre status.
Det blev en god sæson hvis man ser på hvor meget der blev roet i Holbæk Roklub i
dens 130 år sæson.
Det blev til 27.017 km i alt, et rigtig godt resultat.
Året startede som næsten altid i april mdr. Den blev kold og blæsende, s~ der blev
ikke roet så meget, kun 1815 km.
Men så blev det meget bedre 4855 i maj, 5140 i juni 5194 i juli, 4428 i august, 4531 i
sept. Okt. Blev der kun roet 1054 da vejret igen blev blæsende og regnfuldt og
selvfølge at dagene blev kortere.

Hvis vi kigger på tidligere år skal vi tilbage til 2013 med 25.878 km for at finde et
næsten lige så godt ro år. Sæsonen 2015 blev der roet 22.939, altså 4.078 km
mindre end sidste år.
Men der er måske også en anden grund til at der blev roet så mange km sidste:
Måske fordi vi har fået flere medlemmer de sidste par år. Vi har brugt mange
ressourcer og tid på at få nye medlemmer og at færre melder sig ud, eller at vi roer
flere km pr. roer, MÅSKE.
Der er 13 medlemmer, der har roet mere end 750 km, det synes jeg er flot. De vil når
vi kommer til standerhejsning, selvfølgelig blive hyldet.

Jeg vil slutte min beretning nu og håber at sæsonen 2017 bliver lige så god som sidste år
eller måske bedre, det vil tiden kun vise.
Rochef Morten Knudsen

Kommentarer til beretning
Niels Chr. Informerer om at Jesper er tovholder i divisionsroning. Han har den sidste dag i
hver måned indberettet det roede antal km pr. medlem. Vi ligger som oftest i 4. division.



Langturschefens beretning

Tja, når man ser på langturs-statistikken er 2016 ikke noget at råbe hurra for. Vi har
åbenbart hellere roet i vores eget rofarvand, for roet er der i den grad blevet.
Der har været planlagt en del ture - såvellangture som ture i udvidet rofarvand:

Den 23.4. skulle vi have været til Furesøen. En tur som Flemming Hugger stod for.
Desværre måtte turen aflyses pga. vejret. Vi håber Flemming har mod på at prøve igen i
2017.
Den 5.5. gik turen til Lammefjorden. Og jeg skal love for, at vejret denne dag var med
os. Stort set havblik. Fantastisk tur på 42 km, hvor alle i b3den for første gang n3ede hele
vejen ind til den lille havn ved Audebo.
Den 14. - 16.5. Her gik årets pinsetur - arrangeret af Henrik 7 - til Thisted. Også her
var der spænding til det sidste mht. vejret. Vi besluttede at tage af sted og fik en dejlig
tur. Det blev til 3 gode roture - tidlig op (kl. 6) og afsted inden vinden tog til. Sidste dag
gik turen ned til Vilsund-broen. Og ellers masser af sightseeing: Vesterhavet ved Nr.
Vorupør og Klitmøller samt på hjemturen besøg i Mønsted Kalkgruber. Henrik har virkelig
sans for at lægge en plan B og C, hvis vejret driller. så gå ikke glip af hans ture.
Den 4.6. Morgenlangtur - Med afgang fra roklubben kl. 6.00. Dejlig tid at ro på, når
man først er kommet op. 7 roere nåede næsten til Munkholm. Vi skulle jo nå hjem til kaffe
med lørdags-roholdet!
Den 17.6. Natroning - Turen gik igen til Munkholm, som altid er dejlig at besøge. Og vi
var selvfølgelig i land ved ishuset.
Den 2.7. Orø rundt - Efter en regnfuld formiddag drog vi atter en tur til Munkholm.
Den 3.8. Aftentur til Tissø - turen aflyst pga. dårligt vejr. Vi prøver igen i år.
Den 12.8. Munkholmtur - turen blev udsat til 15.8. og rigtig mange medlemmer deltog.
på hjemvejen måtte en redningsaktion til. 3 edderfugle var fanget i et fiskenet øst for
Kirsebærholmen . Efter ihærdigt arbejde af et af bådholdene lykkedes befrielses-aktionen.
Og vi kunne tage den sidste tørn hjemover, det blev lidt sent, så godt at have en mobil
telefon i båden.
Den 17.8. Badetur til Bognæs. Ups den havde bestyrelsen vist glemt. Vi prøver igen i
oar.
Den 20.8. København. Turen blev ikke til noget.
Den 17-18.9 Nykøbing-tur. Turen aflyst pga. vejret.
Derudover har en del roere haft spontane langture. Bl.a. tog nogle seje morgenroere
turen til Nykøbing med Nalle i september måned.

Dog har ingen i 2016 været med på DFfR-langture (Søren!)

Og i august havde HGR den årlige langtur som gik til Faaborg. Trods drilagtigt vejr blev
det til nogle gode ture, ikke de mange km - men specielt den sidste dag var en stor
oplevelse, her roede vi langs Bjørnø og bagefter ud til Knolden. Og hyggen er altid i top
skulle jeg hilse og sige.

Men som sagt er langturs-statistikken 2016 ikke en der går ind i HR's rekordbog: 1962 L-
km

Til jer som ikke har prøvet langture endnu - spændende oplevelser venter.

Langturschef Rita Jensen.



Landgang på Bjørnø Landgang ved Audebo

Skifte ved Munkholm

3. Aflæggelse af regnskab 2016

Kassereren fremlagde regnskabet. Der har været indtægter på 403.202,92 og der blevet
overskud på 11.901,35 kr. Der er sat penge af til bådekøb. vogn p-plads på bådebro samt
til maskiner i træningsrum.

Kommentar til regnskabet
Jesper I spørger om bådene er forsikret til mere end det der er angivet i balancen,
kassereren fortæller at de er forsikret for mere, hun kan ikke huske det eksakte beløb.

4. Valg af bestyrelse:

• Næstformand, Søren Nielsen genvælges.
• Kasserer Anette Damsgaard genvælges.
• Langturs rochef, Rita Jensen genvælges.
• Daglig og kaproningschef, Morten Knudsen genvælges.
• Hus og materiale forvalter Henrik Hansen genvælges.
• Ungdomsleder, Henrik Katkjær genvælges.



5. Valg af redaktion til diverse medier.

Jette Bang og Søren sidder i redaktionen af hjemmesiden.
John J. melder sig herudover til redaktionen.

6. Valg af 2 revisorer

Dorte Nielsen og Henny Hansen genvælges.

7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

Bestyrelsen foreslår Mette Tidemand Nicolajsen og Jette Bang-Jensen, de genvælges.

8. Vedtægtsændring.

Bestyrelsen foreslår at ændre Holbæk Roklub love

Ændring af § 4
§ 4. OPTAGELSE
1. Begæring om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, og denne afgør da, om optagelse kan
finde sted.
2. Ethvert aktivt medlem skal ved underskrift dokumentere, at være i besiddelse af almindelig
svømmefærdighed (200 m).
Forslag til ændring:
§ 4. OPTAGELSE
1. Begæring om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, og denne afgør da, om optagelse kan
finde sted.
2. Ethvert aktivt medlem skal ved underskrift dokumentere, at være i besiddelse af almindelig
svømmefærdighed (300 m).

Rita fortæller at baggrunden for ændringerne er at DFfR har ændret i deres vedtægter, så
almindelige svømmefærdighed nu er 300 m i stedet for 200 m. på vores indmeldelser
skriver nye medlemmer allerede under på at de kan svømme 300 m.

Da der kun var 28 medlemmer til stede og der er136 medlemmer i klubben, er der
dermed ikke tilstrækkelig beslutningsdygtighed, og forslaget kan derfor ikke vedtages.
Der skal indkaldes til ny generalforsamling.

9. Udtrækning af medlemsobligationer

Da der kun er 7 obligationer tilbage foregik der ikke nogen egt. udtrækning, men en
oplæsning af dem der endnu ikke har fået udtrukket deres obligation. Navnene
offentliggøres i en infomail. Obligationen skal indløses inden næste års generalforsamling.

10. Indkomne forslag

Ingen

11. Eventuelt

Bent glemte i sin beretning at sige noget om vinteraktiviteter. Her er der rigtig stor
aktivitet, med rospinning, volleyball, gymnastik, MTB og "gammel roere" i trænings-
rummene flere gang om ugen.

John J. spørger om det var muligt at lave lidt kaproning i forbindelse med at vi låner Edon
både.



Kan det evt. kombineres med skvulp? Henrik Katkjær vil undersøge om Edenbådene er
ledige i pinsen.
lillian gør opmærksom på at vores tidligere medlem Julie Schou er ivrig kaproer måske vil
hun deltage.
Henrik P. opfordrer til at instruktørerne sætter kryds i kalenderen til de 2 rokurser
20 og 21 maj samt 10.6 og 11.6.

Der er madaften 15.3 Peter W Henriksen kommer og fortæller om fiskeynglen i Tuse å.

Tirsdag d. 4.4 vil Henrik P fortælle om Holmen.

Henrik Katkjær oplyser at der er købt nye grønlandspagajer, der giver mindre belastning
af håndled og skuldre.

~~~
Referent
Anette Damsgaard Koch


