Roklubben Stevns
Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012.
Tilstede 37 medlemmer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Målsætninger for den kommende sæson.
7. Indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen, på valg er:
Tommy Knudsen, modtager genvalg
Lars-Henrik Pedersen, modtager genvalg.
Lars Galsgaard, modtager genvalg.
Kell Pedersen, modtager genvalg.
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af to bilagskontrolanter samt en suppleant.
11. Eventuelt.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.
Steffen startede med at kontrollere om generalforsamlingen var lovlig indvarslet og i rigtig
god tid, og alt var efter vedtægterne. Derefter fik formanden Tommy Knudsen ordet for at
aflægge beretningen.

Aflæggelse af beretninger for sæsonen 2011.
Standeren blev hejst 16. april i fint vejr endnu en gang. Det var også en stor dag for
klubben, for der skulle samtidig døbes to nye både. En dobbeltsculler, der skulle erstatte
den, der blev skadet ved klubbens traileruheld. Den blev døbt af Egon Nørregård og fik
navnet Vigen ll.
Båd nr. 2 var en singlesculler, som Tuborg fonden velvilligt havde givet klubben. Den blev
døbt af Hans Jacobsen fra Tuborg Fonden og fik navnet Tuborg Squash. Mange tak til
Tuborg Fonden!
Ro sæsonen forløb fint, dog hæmmet af mange dage, hvor vinden kom fra den forkerte
retning,
nemlig SØ og Ø, hvilket ikke er så godt for de ”små” både, så kaproerne måtte nogle
gange søge til andre farvande for at dyrke deres sport. Det lykkedes også til fulde, for de
fik mange fine resultater med hjem i løbet af sommeren. Tøserunden er jo en årligt
tilbagevendende begivenhed, som vi efterhånden klarer med ”den ene hånd på ryggen”
takket være Torben s `kyndige ledelse. Sankt Hans aften er endnu en af de opgaver, som
klubben efterhånden er gode til at løse. Det er takket være, at det ofte er de samme
personer, der står for det, og dermed ved, hvad der skal laves. Her var vi endnu engang
tilsmilet af godt vejr. Det håber jeg, at det bliver igen i år, da Sankt Hans aften falder på en
lørdag. Båltalen i 2011 blev holdt af journalist Karen Secher – mange tak til Karen!!
1

Morgenroernes tur gik i år til Nykøbing F, hvor de samtidig kunne ønske Jonna og Arly til
lykke med diamantbryllup. Der var endnu en gang tur til de københavnske kanaler med lån
af både i Københavns Roklub. VM i Vordingborg blev igen i år en succes med deltagelse i
de fleste løb. Resultaterne var gode, men dog ikke nok til den samlede sejr! Vi deltog også
i det sidste Vikingetogt på Roskilde Fjord i Sjællandskredsen regi. Kredsen bliver jo
nedlagt i år desværre. Erik har dog lovet at stå for togtet i de kommende år, hvis der er
tilslutning nok til det. Vi fik lige plads til en ekstraordinær generalforsamling 13. okt., hvor
emnet var endnu en udvidelse af klubhuset. Det blev vedtaget. Standeren blev strøget 29.
okt., hvor vi kunne se tilbage på en god sæson, selvom vejret ikke altid var med os. Det
blev til en sølvåre til Camilla Nielsen. Efter spisningen var der underholdning af
Syngepigerne fra Fejø. Måske er underholdning til standerstrygning en årlig
tilbagevendende begivenhed.
Det var så sommersæsonen, men her i klubben har vi også en vintersæson. I
vintersæsonen er der mange aktiviteter. Her dyrker vi svømning, ski/kondigymnastik, som i
år ledes af Christina og Maria, orienteringsløb og div. motions/ gymnastik/bold /yoga
styrketræning m.m.. Vi har også vores ordinære generalforsamling. I 2011 var det 17. feb.,
hvor det mest skelsættende var, at der var to nyvalg til bestyrelsen. Hanne Munk og Finn
Møller forlod bestyrelsen efter eget valg. De blev erstattet af Morten Haugaard og
Christina Andersen. Velkommen til de to nye og en stor tak til de ”gamle”. De er dog ikke
ude, men har andre opgaver i klubben.

Kaproning.
Kim Knudsen fik ordet og fortalte om de planer, som kaproerne har for den kommende
sæson. De har allerede deltaget i Nordisk open i Århus, DM i sprint i Gladsaxe, der venter
også et træningsophold i Holstebro, den 23.-24. juni går turen til Årången i Norge, den 1.
juli er der international regatta i Sorø. Kim håber også, der bliver et par pladser til
juniorroerne i Baltica cup.
Rochef beretning.
Lars Galsgaard berettede om en rosæson, hvor der var roet 12702 kilometre det var lidt
mere end året før. Der var også en enkelt, der havde roet over 750km. Det udløste en
sølvårer til Camilla Nielsen for hendes 754 km.

Beretningerne blev godkendt.

Målsætning for den kommende sæson 2012.

Vores målsætning er først og fremmest at dyrke roning her i vores klub, derfor
vil vi gøre en indsats, for at få så mange af vore medlemmer på vandet her i sommer. Det
kræver en indsats af så mange medlemmer som muligt. Vi skal ro, og samtidig sørge for at
afholde alle de faste gøremål, der er her i klubben. Her tænkes på Tøserunden, Sankt
Hans Aften, Kanaltur, Vikingetur, VM –i år i Præstø p.g.a. jubilæum
,Standerhejsning/standerstrygning. Desuden skal der også dyrkes div former for motion i
vores motionsrum. Vi har jo også de sædvanlige aktiviteter om vinteren såsom svømning,
ski/kondi, orienteringsløb styrketræning m.m.
Vi har også lige en ”mindre ”tilbygning, der skal laves færdig, men det opdager I jo nok
undervejs.
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Fremlæggelse af regnskab:
Morten Haugaard fik ordet og orienterede om, at klubben var gået over til at anvende det
web baseret program Foreningspakken, som er et foreningsprogram, dansk idrætsforbund
har været med til at udvikle, hvor medlemskartotek og regnskabsdelen er samlet, og hvor
der på en nem måde kan hentes data til kommuner og medlemsinformationer til
specialforbund ( DFfR ).
Samme system kunne oplyse om medlemstal som p.t er 529 + æresmedlemmer og
passive i alt 544.
Morten gik over til at gennemgå det udleverede regnskab.

Indtægter: 2011
Kontingenter
Fonde og sponsorer
Stevns Kommune .. lokaletilskud og aktivitetstilskud
Diverse

-418.766
-452.066
-84.864
-21.639

Udgifter:
Administration
Både mm.
Bådtrailer
Kaproning
Klubhus og lokaleleje
Klubblad
Klub-/træningstøj
Træninglokale
Ungdomsaktiviteter
Finansielle poster

54.211
117.570
91.632
44.372
154.934
25.780
2620
61.322
-2.500
-53.712

Overskud

-481.106
Balance pr. 31. december 2011 !!!

Aktiver:
Likvide beholdninger
Tilgodehavende kontingenter
Klubhus, igangv. klubhusbyggeri og badeplatform

508.170
1.375
2.498.421
3.007.966

Passiver:

Nykredit.. prioritetslån
Kapitalkonto ult.

1.305.604
1.702.362
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3.007.966

Passiver i alt

Regnskabet er gennemgået af foreningens bilagskontrollanter.. og godkendt
uden
bemærkninger. Bankindeståender er afstemt.
Rødvig.. den 8. februar 2012

Morten Haugaard
kasserer

John Andersen
bilagskontrollant

Knud Johansen
bilagskontrollant

Morten gennemgik budgettet for 2012.
Regnskab og Budget blev vedtaget.

Kontingent:
Bestyrelsen foreslog kontingent stigning for voksne, der fremover skal betale 300,00 kr. pr.
kvt. Juniorer 200,00 kr. familie 640,00 kr.
Fra salen kom der forslag om en yderligere forhøjelse på 25. kr., dette medførte, at der var
3 muligheder og med et ønske fra salen om skriftlig afstemning valgt dirigenten, at der
skulle stemmes på følgende måde. Der skrives på stemmesedlen 275,00 for uændret
kontingent, 300,00 for bestyrelsens forslag og 325,00 for salens forslag.
Resultatet blev følgende:
3 stemmer for uændret kontingent
19 stemmer for bestyrelsens forslag.
15 stemmer for salens forslag.
Da der var flertal for bestyrelsens forsalg blev følgende kontingent forhøjelse vedtaget:
300,00 kr. pr. kvt. for voksen, junior 200,00 kr. familie 640,00 kr. passive 200,00 kr. pr. år
Mini 50,00 kr. pr. ½ år.

Bestyrelsens forslaget blev vedtaget.

Indkommende forslag:
Der var ikke kommet forslag til generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Tommy Knudsen, Lars-Henrik Pedersen, Lars
Galsgaard, Kell Pedersen.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
1. Suppleant Torben Andersen, 2. Suppleant Sara Jacobsen.
Valg af bilagskontrolanter.
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John Andersen, Knud Johansen suppleant Else Tornehøj.
Eventuelt.
Tommy informerede om, at der til den kommende ro sæson skulle være bådhus og
styrmands vagter mandag og torsdag samt instruktionsvagter tirsdag og onsdag.
Erik informerede om det kommende styrmandskursus den 10. marts.
Dirigenten takkede for en god og saglig generalforsamling og gav ordet til Tommy, som
udbragte et leve for klubben.
Referent: Erik Trøigaard
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