Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 22. februar 2014
i
Roklubben Viking
Klokken 14.00 lød roklubbens klokke, ført af den afgående formand Allan Bay Nielsen, som på
bestyrelsens vegne bød den talstærke forsamling velkommen.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Søren Midtiby, Referent: Lissi Hansen, Stemmetællere: Poul Erik Holm og
Viggo Hansen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet
til formanden.
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden: Indledte sin beretning med at sige, at 2013 havde været den bedste rosæson
nogensinde målt på roede km. 32.838 af ca. 130 roere. Vi er nu i alt 363 romedlemmer, 240
svømmere og 125 løbere, dermed rummer roklubben godt 700 medlemmer. Vi har i løbet af
året fået uddannet to kajakinstruktører. Der har været afholdt 12 bestyrelsesmøder i 2013.
Det har været et travlt år med mange aktiviteter: Ældremotion, almindelig romotion,
indendørs træning, kaproning og langture, kajakroning, svømning, løb og vintertræning. Vi
har deltaget i mange kaproninger i 2013 og har kunnet fejre 4 danske mestre.
Klubbens sociale liv har budt på musik- og sangaftner med spisning og der har været afholdt
klubfest og reception i forbindelse med 70 års jubilæet og indvielse af motionslokalet med
nye maskiner.
Formanden takkede alle dem der i årets løb har ydet en indsats for roklubben og udtrykte
stolthed over, at vi stadig er en klub, hvor alt arbejde udføres af frivillige. Samtidig takkede
han for den støtte og opbakning han havde fået som formand.
Den sidste opgave som formand, var uddeling af hædersbevisninger, der blev uddelt
guldårer til René Hansen, Jørgen Zangenberg, Bjørn Hansen, Rita Breum, Lisbeth Jensen,
Kirsten Mortensen, Reinhard Sværke-Jessen og Jeppe Storm. Sølvårer til Viggo Hansen, Ib
Bruun og Annette Boas Thygesen. Kilometerpokalen gik til René Hansen, indendørspokalen
til Erik Bendsen og kammeratskabspokalen til Bjørn Hansen. Diplom og æresmedlemskab
blev givet til Bodil Bruun, der igennem årene har ydet en stor indsats for roklubben,
æresmedlemmer er kontingentfrie.
Beretningen godkendt af generalforsamlingen.
Rochefens beretning: Udtrykte tilfredshed med, at mange havde været på vandet, hvilket
også kan ses af antal roede kilometer. Instruktionen af nye roere var gået godt, den blev
forsøgt afviklet over en weekend plus nødvendig ekstra instruktion. Der havde været god
tilgang af ”kaniner”. Oprettelse af rokort vil i fremtiden gøre det nemmere for medlemmerne
at lave roaftaler, og dermed også være med til at fastholde interessen for rosporten. Reinhard
rettede en tak til hjælperne af roinstruktionen. Seniorroningen og ikke mindst
ungdomsroningen fungerer. Der har været afholdt træningssamling sidste år og vi har været
med til venskabskaproning i Vordingborg. Jeppe Storm har deltaget på dansk rolandshold.
Der er uddannet to nye langtursstyrmænd og der er to på kursus. Som også formanden

omtalte, er der uddannet to nye kajakinstruktører. Vi har skærpet kravene til roerne, og
forlanger nu, at alle aflægger svømmeprøve.
Vi har fået sponsoreret nye oppustelige veste.
Svømmeafdelingen ved Ivar Pedersen: Fortalte om arbejdet, desværre måtte zumbaholdet i
år aflyses. Der var få tilmeldte på det sene børnehold, de få stykker der var, blev tilbudt
placering på et tidligere hold. Roklubbens roere blev tildelt træning på det sene hold. Flere
har aflagt svømmeprøve på henholdsvis 300 meter og 600 meter. Ivar udtrykte glæde over
samarbejdet med de unge trænere og takkede for hjælpen.
3. Regnskabets forelæggelse til godkendelse:
Kassereren forelagde herefter det reviderede regnskab og budget og knyttede kommentarer
hertil, bl.a. forløbet vedr. udbetaling af LAG-midler. Hun besvarede de spørgsmål
medlemmerne stillede og gennemgik det udleverede forslag vedr. kontingentforhøjelse:
Roning helårligt kontingent, seniorer: fra kr. 1.448 til kr. 1.490, juniorer: fra kr. 1.324 til kr.
1.364, pensionister: fra kr. 1.332 til kr. 1.372, løbeklubbens medlemmer: fra kr. 100 til kr.
110, passive medlemmer uændret kr. 100. Svømning seniorer, forår- eller efterår: fra kr. 430
til kr. 440, svømning juniorer, forår- eller efterår: fra kr. 380 til kr. 390. Regnskab og
kontingentforhøjelser godkendt af forsamlingen.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 3 – 4 personer:
Efter en kort gennemgang af valgproceduren og præsentation af de opstillede kandidater:
Jytte Kammersgaard, Otto Krull Jepsen, Reinhard Sværke-Jessen, Irene Rønnow, Lissi
Hansen, modtagelse af fuldmagter til dirigenten fra de medlemmer, der ikke kunne være til
stede gik valghandlingen i gang. Resultatet af afstemningen blev at Jytte
Kammersgaard, Otto Krull Jepsen, Reinhard Sværke-Jessen og Lissi Hansen blev
valgt ind. Ivar Pedersen deltager i bestyrelsesmøderne som svømmeafdelingsrepræsentant.
5. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant:
Valgt som 1. bestyrelsessuppleant blev: Irene Rønnow, 2. bestyrelsessuppleant: Agner
Nielsen.
6. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant:
Revisorer: Poul Erik Holm og Gunner Bech Jensen, revisorsuppleant: Søren Midtiby.
7. Indkomne forslag:
a. Vedtægtsændringer ifølge Jytte Kammersgaard: Forslaget omfattede§4, Bestyrelse,
punkt 1 og gik på at formand og kasserer skulle vælges af generalforsamlingen, på ulige
årstal formanden, på lige årstal kassereren. Generalforsamlingen debatterede forslaget,
fordele og ulemper og afstemning fandt sted: 14 stemte for forslaget, 25 imod. Forslaget
blev forkastet, men afstedkom en god debat.
b. Køb af singlesculler 70.000,00 kr.
Vi mangler en båd i vægtklasse 85-90 kg der kan matche vores unge dygtige kaproere.
Købet skal være 100% dækket af sponsorpenge. Forslaget blev vedtaget med stort
flertal.
c. Køb af 4 kajakker ca. kr. 40.000,00:
Købet sker under forudsætning af, at det finansieres 50% af sponsorpenge. Forslaget
vedtaget.

8. Evt.: Reinhard ønskede ordet for at takke Allan Bay Nielsen for de mange års arbejde, 26 år,
som bestyrelsesmedlem og formand, udtrykte håb om at Allen fortsat vil bidrage med sin
store viden og indstillede derefter Allan som æresmedlem af Roklubben, hvilket
forsamlingen efter hyldest i form af klapsalver og overrækkelse af gaver vedtog. Allan
takkede, det havde været sjovt og underholdende at være med og gav tilsagn om hjælp til
støtte af nye roere.
Endnu en tak, rettet mod den afgående kasserer, Irene Rønnow, der ikke havde ønsket
genvalg som kasserer. Reinhard takkede på forsamlingens vegne for den kæmpe indsats
Irene har ydet roklubben.
Poul Erik Holm efterlyste 2-3 personer, der vil være med til at rydde op i 30 års arkiver og
være med til at sætte i system.
Han fortalte om de muligheder eller udfordringer idrætsforeningerne får i forbindelse med
indførelse af den nye folkeskolelov.
Omtalte traditionen med at arrangere Moseltur hver 5. år – 2015.
Bodil Bruun: Sommerhusudvalget udvidet så det består af: Lisbeth Midtiby, Allan Bay
Nielsen og Bodil Bruun. Der vil komme opslag op vedr. hjælp med at renovere terrassen.
Gunner Bech Jensen: Vil gerne bidrage med at give kajakafdelingen et løft og nedsætte et
udvalg der f.eks. udarbejder retningslinier ”hvad må man?” Agner og Flemming tilsluttede
sig udvalget. Dette forslag blev godt modtaget.
Annette Boas Thygesen: Vi har modtaget et meget fint billede af et tidligere medlem og
kunstner, der forestiller udsigten over vandet sommer og vinter, set fra romaskinerne. Tak til
Marianne Gersted.
Dirigenten afsluttede med en tak til forsamlingen for fremmødet og for en god dialog.
Søren Midtiby, dirigent

