Skelskør Roklub, referat af generalforsamling
den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek.
Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup
blev valgt som referent. Flemming Jørgensen og Stig Frandsen blev valgt som stemmetællere.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til
formanden for aflæggelse af beretningen
(bilag)
Beretningen blev godkendt.
Derefter fik kassereren ordet for fremlæggelse af regnskabet
(bilag)
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i forhold til sidste år. Det blev vedtaget.
Kassereren fremlagde budgettet
(bilag)
Budgettet foreslår indkøb af to turkajakker. Dette blev ændret til to kajakker, så bestyrelsen kan
vælge kajaktype afhængigt af, hvad der er mest behov for.
Udgiften til varme i klubhuset blev drøftet. Kent Christensen opfordrede bestyrelsen til at få sat en
timer på varmepumpen, så vi ikke risikerer, at der er varme på, når klubhuset er tomt.
Budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Odense Roklub har lånt vores gig, Helle, i sidste halvdel af rosæsonen, da alle deres både var
brændt. De har været glade for at ro i Helle og vil gerne købe den (50.000 kr.). Det blev besluttet, at
vi ikke vil sælge Helle.
Det godkendte budget indeholder køb af en fire årers inrigger til 140.000 kr. Kent Christensen
spurgte, om det ikke var bedre at vente med anskaffelsen til 2017, hvor klubben har 100-års
fødselsdag, og det sikkert vil være nemmere at søge tilskud fra fonde til at dække udgiften.
Formanden svarede, at han er i gang med at søge fonde, og når bare udgiften er godkendt af
generalforsamlingen, vil det være op til bestyrelsen at afgøre, hvornår båden skal bestilles.
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, så der ikke længere skal annonceres i ugeavisen
ved indkaldelse til generalforsamling. Derimod skal alle medlemmer have tilsendt en mail eller et
brev med indkaldelse. Kent Christensen gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen er offentlig
og mente derfor, at også indkaldelsen skal være offentlig. Bestyrelsen svarede, at indkaldelsen også
annonceres på foreningens hjemmeside, der er offentligt tilgængelig. Forslaget blev vedtaget.
Forslag fra bestyrelsen om ændring af kajakreglementet, så det ikke længere er et krav i
vedtægterne, at man skal bestå prøve i EPP2 for at blive frigivet til at ro kajak alene. Fremover skal
bestyrelsen og instruktører kunne fastlægge, hvilke krav der skal opfyldes, uden at vedtægterne skal
diktere dette. Der var en del debat om dette forslag. Kent Christensen, Søren Hansen og Kristiane
Kristiansen fastholdt, at det vil være et stort tilbageskridt for sikkerheden, hvis man dropper kravet
om EPP2 i kajakundervisningen. Fra bestyrelsen blev fremhævet, at ønsket ikke er at droppe EPP2,
men at fjerne den binding, som en detaljeret beskrivelse af metoder i vedtægterne er. I den forløbne
sæson viste det sig, at klubben blev nødt til at bryde sine egne vedtægter for at få uddannet og
frigivet nogle kajakroere, fordi vi manglede EPP2 instruktører. Bestyrelsen ønsker ikke at bryde

vedtægterne – derfor må de ændres. Bestyrelsens forslag blev vedtaget, hvorefter Søren Hansen
meddelte, at han ikke længere ønsker at undervise kajakroere i klubben.
Valg til bestyrelsen.
Steen Henriksen ønskede ikke genvalg som formand. I stedet blev valgt Margit Gejl.
Erik Mejsner, Anni Jensen og Arne Binderup ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet blev
Kirsten Falch og Peter Nielsen valgt. Bestyrelsen består herefter af 6 personer, og dette er
tilstrækkeligt, idet roklubben kan fungere med en bestyrelse på mindst 5 personer.
Else Rasmussen blev genvalgt til FONU (Fornøjelses- Og Nydelses-Udvalget).
Max Hansen ønskede at at stoppe som materielforvalter. Keld Nielsen blev valgt i stedet.
Asger Andersen blev genvalgt som husforvalter.
Per Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Ulrik Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Eventuelt.
Per Rasmussen tilbød at gennemgå klubbens forsikringer med henblik på forbedringer, hvis der er
ønske om det.
Der blev fra flere sider rettet en tak til Steen Henriksen for det store arbejde, han har lagt i klubben i
sin formandstid.
Steen takkede bestyrelse, medlemmer og andre samarbejdspartnere for godt samarbejde.
Klubmester i sikkerhed 2015 blev Flemming Jørgensen.
Max Hansen blev takket for sit gode og mangeårige arbejde som materielforvalter.
Dirigenten, Max, takkede alle afgåede bestyrelsesmedlemmer, hvorefter han lukkede
generalforsamlingen.
Referent: Arne Binderup.

Bilag: Formandens beretning er vedhæftet.
Regnskab og budget kan læses i SKROT nr. 1, 2016,
som igen kan ses på foreningens hjemmeside.
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Formandens Beretning 2015
Velkommen til årets GF.
Bestyrelsen indstiller som dirigent Max er der andre forslag, og som
referent foreslås Arne
Igen i år har vi haft en rigtig god rosæson. Det viste sig igen at være en rigtig
god ide at forlænge sæsonen.
Standerhejsning Ved standerhejsning startede vi med at døbe en turkajak.
Vi fik yderligere endnu en turkajak lidt efter starten. Vore både er blevet
flittigt brugt af alle fra de yngste til superseniorerne.
Forårsrengøringen var et dejligt arrangement, det er rigtigt rart for
bestyrelsen, at se hvor mange der er villige til at give end hånd med, når der
skal udføres arbejde for klubben. Man kan altid regne med jeres hjælp, både
når der skal slibes både eller vedligeholdelse af klubhuset inde som ude.
Vores åbent hus arrangementer gav desværre ikke nogle nye medlemmer
som vi kunne have ønsket os. Vi er stort set samme antal medlemmer som
sidste år.
Der blev i 2015 afholdt et Kajak weekend kursus, hvor vi havde max antal.
Der er løbene blevet undervist og frigivet en del medlemmer i inrigger og
scullere. Jeg vil gerne takke instruktørerne for deres utrættelige indsats.
Ungdommen har desværre stået i stampe i den forløbne sæson, vi har
været nødt til at lave alternativ træning for de unge, tak til alle der har været
med til at det trods alt er lykkedes at komme på vandet de fleste
træningsaftner. Der er en del drenge i 12 til 15 års alderen og en enkelt pige
vi kunne godt bruge nogle flere lidt ældre.
Ungdomsskolen har ikke i år haft sommerskole. Så vi mangler ideer til at få
både instruktører og unge til at komme i gang med roning.
SÅ er der nogle af jer der kender nogle unge mennesker, så invitere dem
med ned på en prøvetur

3

SKELSKØR
ROKLUB

Sommerafslutning i juniorafdelingen.
Vi havde en rigtig hyggelig afslutning for juniorerne hvor også deltagere fra
senior afdelingen deltog i forskellige konkurrencer med efterfølgende
spisning
Hjertestarter.
Vi har som krævet af Trygfonden deltaget i repetitionskursus.
Ture 2015
I 2015 blev det til flere ture bl.a. Askø og Tissø vi måtte desværre aflyse
turen til Roskilde med overnatning. Disse ture ligger desværre tit i
hverdagene, jeg vil gerne opfordre til at også det arbejde folk byder ind med
forslag til ture, så vi kan finde ud af muligheden for at arrangere disse i
weekender.
Sikkerhed
Der har været en hel del træning i makkerredning og selvtræning hen over
sommeren, jeg vil gerne takke Arne for at holde fast i dette vigtige område.
Der har ligeledes været øvet kæntringsøvelse med inrigger. Jeg tror at der
var mange som fik denne oplevelse for første gang, det var spændende og
udfordrende
Kanindåb blev det også til i år, da der var stor tilslutning (10). Der har været
nogen forbehold hos nogle af de ældre kaniner men vi fik tilsyneladende
slået hul på bylden forrige år.
Det kan godt ske at det ikke helt foregik som i de gode gamle dage.
Men selv de mest kritiske kaniner skiftede mening da de først var døbt.
Så det er ikke en tradition der bliver afskaffet foreløbig.
Kaninfesten var velarrangeret med god mad og meget hygge.
ROJOURNAL
Det ser ud til at det at rojournalen nu er lagt på EDB har medført
konkurrence om at nå et vist mål og måske medført en sund konkurrence
mellem medlemmerne.
Jeg kan konstatere at det samme er sket med at vore romaskiner også er
lagt ind i systemet, for at vi kan få et overblik over hvor meget disse bliver
brugt.
Motion
Der bliver ikke kun roet i klubben. Vi har i løbet af vinteren holdt formen
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nogenlunde ved lige med de ugentlige gåture. Det er også min fornemmelse
at vore romaskiner er blevet flittigere brugt i år
Igen i år har vi anvendt Korsør svømmehal hver onsdag aften, der har
desværre ikke været så stor tilslutning til denne træning. Vi har haft et godt
samarbejde med Korsør Roklub med at træne med vores ungdomsroer, og
takker for dette.
Km. for dette år:
Robåd18.705
Flest km. I robåd Asger Andersen
1.221
Kajak10.250
Flest roet km. Mette Madsen
2.090
Så alt i alt fik vi roet 28.955 km vi var ialt 113 om at ro disse km
Medlemmer: dags dato er vi:
134
Aktive seniorer
103
Junior
20
De forskellige aktiviteter der kommer i løbet af kommende sæson kan der
læses om i SKROT samt på hjemmesiden, ligesom vi løbende vil holde jer
underrettet om aktiviteter via e-mail. Så hvis der er nogle der ikke modtager
mail kan det skyldes at vi ikke har din rigtige mail.
Rotrøjer. Vi har stadig et mindre lager af disse, så henvend jer til Inge Marie
hvis ikke i har erhvervet jer en
Tak til annoncører, sponsorer, bestyrelse og udvalg
Bestyrelsen. Jeg kan kun udtrykke min glæde ved at være medlem i en
bestyrelse hvor alting foregår i en god og positiv ånd og at vi får nået
resultater som forhåbentlig er til glæde for vore medlemmer.
Jeg vil også gerne sige tak til vore sponsorer og annoncører som er med til
at vores økonomi ser fornuftig ud.
Nu er der nok mange af os, der har fået nok af sne og kulde, og vil ha lidt
forår så vi kan få holdt vores standerhejsning - så vi igen kan komme på
vandet.
Jeg håber at vi får en god og aktiv sæson i år, med mange aktiviteter i
klubben.
Med en tak til alle de medlemmer der er med til at få Skelskør Roklub til at
fungere både med det praktiske og ved at være aktive på vandet, vil jeg
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slutte og håber at vi får en god og saglig Generalforsamling.
Formanden
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