Generalforsamling lørdag d. 27. februar 2010.
Allan bød velkommen.
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Søren Midtiby. Valgt.
Søren erklærede generalforsamlingen for lovlig.
Bestyrelsens beretning:

~

F ormandens beretning:
Kammeratskabspokalen: Grethe Ovesen.
Kilometerpokalen: Bjørn Hansen
Ergometerpokalen: Erik Bendtsen
Guldårer:
Bjørn Hansen
Kjeld Kirkø
Rene Hansen
Lisbet Jensen
Sølvårer:
Kirsten Mortensen
Rochefens beretning:
Materialeforvalterens beretning:
Den 2-årers inrigger, som vi har på prøve, er i ringe stand, og materialeforvalteren mener at vi skal
tage stilling til om vi vil have en båd som denne. Bestyrelsen ser lige tiden an. Den bliver sendt til
Kolding med tak for lån. Der er delte meninger om båden.
Vi har ikke haft mange skader i år.
Louis og ældreroerne har taget et stort slæb med reparationer af bådene. Materialeforvalteren
takkede for hjælpen.
Kommentarer til beretninger var der ingen af, så beretningerne blev godkendt.
2 stemmetællere: Anna-Marie og Jette blev valgt.
Tilstede: 53 fremmødte samt 11 fuldmagter.
Fremlæggelse af revideret regnskabet.
Bodil gjorde opmærksom på ændring af udformning. Der skulle være mere overskueligt.
Poul Erik Holm roste regnskabet. Han undrede sig over, at svømmeafdelingen og roafdelingen ikke
er splittet mere op. Dette vil ske til næste regnskabsår.
Der ønskes at der vil komme en mere udførlig specifikation på svømmeafdelingen.
Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen:
Afgående:
 Bodil Bruun - ønsker ikke genvalg
 Allan Bay Nielsen




Helle Olsen - ønsker ikke genvalg
Sanne Frejlev

Der forslås Hanne Løkke Winther og Reinhardt Sværke Jessen. De blev valgt.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Afgående:
 Anna-Marie Ulstrup
 Reinhardt Sværke
Der foreslås Helle Olsen (2.) og Bodil Bruun (l.). De blev valgt
Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant:
Afgående:
 Jytte Kammersgaard
 Jørgen Christensen
 Søren Midtiby
De blev genvalgt.
Indkomne forslag:
Forslag 1: Vedtægtsændring.
Der blev bemærket, at ordlyden i stykket skal kigges efter til næste generalforsamling.
Det indkomne forslag blev vedtaget.
Forslag 2: kontingentforhøjelse.
Baggrunden for forhøjelse er, at klubben ikke længere har nogle faste indtægter, hvilket bevirker, at
bestyrelsen har valgt at hæve kontingentet over 2 år med et større beløb end tidligere.
Samtidig er klubbens tilskud måske ikke er så store længere fra Faxe kommune.
Det indkomne forslag blev vedtaget.
Forslag 3: Massagestol.
Der fremsendt ønske om en massagestol til klubben.
Der var en del debat omkring stolen vedr. økonomi og vedligehold.
F orslaget er blevet ændret til, at til næste generalforsamling kommer der et forslag igen. Det
nuværende forslag lægges i udvalg.
Evt.:
Der arbejdes på en evt. udbygning aftræningssalen. Der arbejdes i udvalg.
Udlån af klubben har taget overhånd. Vi skal opgive til kommunen, hvis vi har indtægter på denne
konto.
Der strammet op omkring dette .

•

Der er udtrykt ønske om, at bestyrelsen skal lave en evt. dialog på nettet. Det er fm, hvis vi kan
sætte et par debatfora på hjemmesiden.
Der er ønske om, at der bliver opdateret oftere.
Der ønskes nyt fra bestyrelsen på hjemmesiden.
Sjællandskredsen er nu på 28 medlemmer, men DFfR ser 2010 an om kredsene skal blive eller
nedlægges.
Der er tilgang af medlemmer og aktiviteter i områdets klubber.
Der bliver arbejdet på en evt. Mosel tur, og der er stemning for det.
Når bestyrelsens har arbejdsopgaver, som skal udføres, skal de henvende sig mere direkte til
medlemmerne om hjælp.
------... Der foreslås, at der laves et mindre husudvalg. Dette gælder også for materialeforvalteren.
Sommerhuset ligger også herunder, Lisbet Midtiby og Bodil Bruun lægger et stort arbejde omkring
huset.
En gang i mellem bliver tjekket i træningssalen, om der er ikke medlemmer til stede .
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