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Velkomst og valg af dirigent, stemmetællere og referent
Formanden bød velkommen. Til dirigent blev valgt Max Hansen. Referent blev Anni Nørgaard Jensen.
Stemmetællere blev Michael Henriksen og Asger Andersen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden for
aflæggelse af beretning.
Formandens beretning
Formandens beretning kan ses i bilaget. Beretningen blev godkendt.
Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet kan ses i bilaget.
Kent Christensen spurgte til hvorfor Bådfonden ikke mere indgår i regnskabet. Kasseren oplyste, at det på sidste
års generalforsamling blev vedtaget, at bådfonden blev afskaffet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Budget og kontingent
Kassereren gennemgik forslaget til budget. Kontingentet foreslås uændret i forhold til sidste år.
Kent Christensen spurgte til hvor trykningen af SKROT og porto til omdeling er placeret. Kasseren oplyste, at
trykningen er placeret under administration. Der søges ikke mere om tilskud til omdelingen af klubblad, da bladet
omdeles af medlemmerne og portoen er på ca. 160 kr. pr. gang.
Per Rasmussen roste kasseren for godt arbejde.
Generalforsamlingen godkendte budget og kontingent.
Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen til ændring af Skelskør Roklubs Kajakreglement
Arne Binderup fortalte, at baggrunden for ændringerne er ændringer i Dansk Kano- og Kajakforbunds regler. Her
er det blevet et krav, at de lokale klubber skal have sikkerhedsregler, der lokalt tager stilling til hvordan
forbundets sikkerhedskrav overholdes. Bestyrelsen har tilrettet Kajakreglementet så det er i overensstemmelse
med Dansk Kano- og Kajakforbunds krav. Det samlede forslag kan ses i bilaget.
Konsekvenserne af de nye regler blev drøftet.
Det blev bemærket af forbundet stiller krav om at børn og unge skal kunne svømme 300 m., medens der er i
kajakreglementet er foreslået 600 m. Arne Binderup oplyste, at dette er af hensyn til sikkerheden.
Konsekvenserne af de nye regler for tur-kajakker blev diskuteret. Reglerne betyder bl.a., at man ikke kan sejle til
Agersø i tur-kajak Kent Christiansen spurgte om betydningen af reglerne, hvis en turkajak følges med en havkajak.
Arne Binderup svarede, at dette ikke er tilladt ifølge bestyrelsens forslag.
Kent Christiansen, Søren Hansen, Hans Albrechtsen og Kristiane Kristiansen efterlyse større fleksibilitet, således
at der bliver taget hensyn til kajakroerens færdigheder i forhold til roning i turkajak. Michael Henriksen forslog om
man kan indføre en mulighed for dispensation for reglerne.
Per Rasmussen anførte, at reglerne i forhold til §9 om hvilket udstyr der skal medtages på langtur i nogle tilfælde
vil virke meget stift, fx ved ro tur på Tryggevælde å, hvor en del af udstyret virker overflødigt.
Debatten endte med et ændringsforslag fra bestyrelsen ved at tilføje af §10, stk. 7: Rochefen kan dispensere for
visse krav om bådtype og udstyr.
Søren Hansen undrede sig over, at der i §3, stk. 1 står at man skal være 12 år for at opnå kajakret samtidig med at
der i §17, stk. 1 står hvilke krav der gælder for børn og unge under 13 år. Arne Binderup oplyste, at det er en
trykfejl. Der skal stå 12 år begge steder.
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Med rettelsen af trykfejlen og tilføjelse af §10, stk. 7 blev forslaget vedtaget.
Forslag fra Nanna Christensen og Kristiane Christiansen
Forslag 1: ændring af §1 stk.1 til Foreningens navn er Skælskør Ro- og Kajakklub
Forslag 2: ændring af§1 stk. 1 til Foreningens navn er Skælskør Kajak- og Roklub
Kristiane Christiansen forklarede baggrunden for forslaget. Forslagsstillerne synes at klubbens navn skal afspejle
de bådtyper der roes i.
Per Rasmussen bemærkede, at i 2017 fylder klubben 100 år. Det har på tidligere generalforsamlinger været talt
om, at man kan beholde navnet indtil klubbens 100 års dag og derefter skifte navn.
Her fulgte en drøftelse af om det er muligt at aftale på en generalforsamling, at klubben beholder sit navn indtil
2017, herunder blev det fremført, at alle har ret til at stille forslag til generalforsamlinger uanset hvad der tidligere
er vedtaget. Kristiane Christiansen tilkendegav, at hun og Nanna Christensen vil blive ved med at fremføre
forslagene.
Efter drøftelsen besluttede Kristiane Christiansen, at trække forslaget tilbage. Nanna Christensen var ikke tilstede.
Valg
Steen Henriksen blev genvalgt som formand
Thomas Elmann blev genvalgt til bestyrelsen.
Inge-Marie Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Rene Kock-Jensen blev valgt til bestyrelsen.
Max Hansen blev genvalgt til materialeforvalter.
Else Rasmussen blev genvalgt til FONU
Asger Andersen blev genvalgt til husforvalter.
Per Rasmussen blev genvalgt til revisor
Ulrik Andersen blev genvalgt til revisorsuppleant.
Eventuelt
Formanden roste Helle Frederiksen og Erna Hoffmann for langt medlemskab og udnævnte dem til æresmedlemmer.
Begge har været medlemmer i over 50 år.
Per Rasmussen roste Erik Mejsner for sit flotte arbejde med medlemsbladet SKROT.
Else Rasmussen spurgte til hvorfor generalforsamlingen afholdes en fredag i stedet for en hverdag. Bestyrelsen
lovede, at tage temaet op.
Sikkerhedsskemaet ”sikkerhed på vandet” er et redskab, hvor medlemmerne selv registrerer de redningsøvelser
de har gennemført. I år har Søren Hansen som den eneste gennemført alle 13 sikkerhedsøvelser. Stor ros til Søren,
der udnævnes til ”Klubmester i sikkerhed”.
Formanden roste Arne Binderup for sit store arbejde med sikkerhed i klubben.
Søren Hansen informerede om, at ungdomsinstruktørerne holder pause fra funktionen. Begrundelserne er travlhed
i privatlivet. Dog blev det også nævnt, at de unge menneskers manglende respekt for afmelding/tilmelding til
træning ikke har været motiverende for arbejdet. Søren Hansen fremhævdede, at de 3 fortsat gerne vil afholde
kajakkurser og medvirke til sikkerhedsøvelser.
Dette gav anledning til en drøftelse af fremtidige muligheder. Hans Albrechtsen foreslog, at bestyrelsen afviklede
et møde på samme måde som medlemsmøderne, der blev afholdt i foråret 2014. Samtidig tilbød han at medvirke til
at finde en løsning på instruktørproblemet.
Forskellige muligheder blev nævnt, herunder at etablere en turnusordning blandt de erfarne kajakroere, uddanne
nye instruktører blandt ungdomsroere eller seniorer og at søge hjælp i naboklubberne.
Formanden takkede de 3 ungdomsinstruktører for det store arbejde de har gjort og udtrykte et ønske om at de
efter en pause vender tilbage som instruktører.
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Formanden takkede Hans Albrechtsen for tilbuddet om at medvirke til at finde en løsning. Bestyrelsen vil snarest
tage fat på at finde en løsning på problemet med mangel på instruktører.
Efterfølgende takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet.
Bilag





Formandens beretning
Regnskab
Budget
Bestyrelse til ændring af Skelskør Roklubs Kajakreglement – foreslåede ændringer er markeret med rødt.
Med blåt er markeret den tilføjelse, der blev vedtaget på generalforsamlingen.

Referent Anni Nørgaard Jensen
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