Referat af ordinær generalforsamling i Roklubben Viking
lørdag den 23. februar 2013 kl. 14.00
Havnevej 10 – Faxe Ladeplads
Roklubbens formand, Allan Bay Nielsen bød velkommen til en velbesøgt
generalforsamling nr. 70.
• Valg

af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Jan Nielsen, referent: Lissi Hansen
Stemmetællere: Karl Jørgen Ovesen og Søren Nielsen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ændring af dagsorden: Der bliver opstillet fire kandidater i stedet for tre.

• Bestyrelsens

beretning:

Allan berettede om bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Det var et travlt år
med byggeriet af træningssalen, udarbejdelse af nye vedtægter og indførelse af
et nyt medlemssystem. Roafdelingen har nu over 300 medlemmer,
svømmeafdelingen lidt under 300 medlemmer, derudover rummer foreningen
100 passive medlemmer. Allan sluttede med at takke alle, der har ydet en indsats
i forbindelse med byggeriet. De afgåede bestyrelsesmedlemmer blev også takket
for deres arbejde, ligeledes tak til den tidligere svømmeleder og alle der har
bidraget med at få roklubben til at fungere, dem der har taget initiativer til at
arrangere vandreture, fester, sangaftener, trænere inde og ude m.m.
Vedrørende roning: Ny rekord på 28.451 km. På de 70 år roklubben har
eksisteret, har vi roet over 1 million km.
Herefter udleverede formanden hædersbevisninger: Guldårer til Kim Toft, Rene’
Hansen, Bjørn Hansen, Lisbeth Jensen, Jørgen Zangenberg, Reinhard SværkeJessen, sølvårer til Ib Bruun og Kirsten Mortensen, indendørs pokal til Erik
Bendsen og kammeratskabspokal til Frede Olsen. Der blev udleveret to
langtursstyrmandsbeviser til Kirsten Mortensen og Gunnar Beck Jensen. På grund
af problemer med overholdelse af vinterroreglementet, blev der ikke uddelt
km.pokal i år.
To personer, der igennem årene har ydet en større indsats for roklubben, blev
udnævnt til at blive æresmedlemmer og fik udleveret diplomer: Ib Bruun og
Søren Midtiby. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Herefter havde rochefen ordet. Reinhard Sværke-Jessen fortalte, at det havde
været et godt roår med 105 aktive roere. Der havde været instruktion to
ugentlige aftener, han udtrykte glæde over at mange instruktører var med til at
bidrage til dette. Seniorerne havde været en bragende succes og havde givet god
opbakning. Ungdomsroning: De unge udgør en ”stamme”, der ror kaproning,
unge roere, der vil ro for at få motion eller bare ønsker at komme på vandet
mangler i klubben. Der har i løbet af året været afholdt træningssamling og

kajakkursus. Ergometerroningen har været en succes, ved DM vandt vi 1 guld, 1
sølv og 1 bronzemedalje. Reinhard omtalte LollandFalster mesterskaber,
Bagsværd Regatta, Tysklandstur, Holstebro udendørs regatta, Sorø,
langdistancekaproning, alt i alt en fornuftig sæson.
Ivar Pedersen, svømmeleder og observatør i bestyrelsen fortalte om sit arbejde,
syntes også det havde været et travlt år, meget nyt at sætte sig ind i, bl.a. nyt
medlemssystem, var glad for den hjælp han havde fået af svømmeafdelingens
medlemmer. Der var en god stemning i hallen og brugerne udtrykte glæde over
arbejdet. Roerne vil blive tilbudt at aflægge svømmeprøve. Der vil blive sat opslag
op vedr. dette. Ivar sluttede af med et ønske om en tættere forbindelse mellem
svømmeafdelingen og roklubben.
• Forelæggelse af

det reviderede regnskab for 2012:

Kassereren, Irene Rønnow, forelagde herefter regnskabet og knyttede
kommentarer hertil. Der var spørgsmål fra forsamlingen vedr. kørselsudgifter og
rengøring. Regnskabet blev godkendt.
• Orientering

om budget for 2013:

Irene gjorde endvidere rede for ansøgninger til fonde. Kommer der penge ind,
skal de bruges til de formål de er søgt til, bl.a. fornyelse af maskinerne i
træningssalen.
• Valg

af 3 medlemmer til bestyrelsen - (ændret til valg af 4 medlemmer)
Afgående:
Bodil Bruun – ønsker ikke genvalg
Jørgen Sølund – ønsker ikke genvalg
Jørn Falk Rasmussen – ønsker ikke genvalg
Allan præsenterede generalforsamlingen for fem nye kandidater: Annette Boas
Thygesen, Ivar Pedersen, Peter Clausen, Rene’ Rosenørn og Viggo Hansen. Det
blev besluttet, at forsamlingen skulle skrive 4 navne på stemmesedlen. Der blev
afleveret fuldmagter til dirigenten fra de roere, der ikke kunne være til stede.
Resultatet af afstemningen blev at Viggo Hansen, Rene’ Rosenørn, Annette Boas
Thygesen og Peter Clausen blev valgt ind. Ivar Pedersen opnåede ikke valg, men
vil gerne fortsætte med at deltage i bestyrelsesmøderne som
svømmeafdelingsrepræsentant.

• Valg

af 2 bestyrelsessuppleanter
Afgående:
Jørgen Zangenberg

Helle Olsen
De to bestyrelsessuppleanter modtog genvalg.
• Valg

af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Afgående:
Jytte Kammersgaard
Poul Erik Holm
Søren Midtiby
Genvalg af revisorer og revisorsuppleant.

• Indkomne

forslag:

Fremlæggelse og godkendelse af nye vedtægter
Kontingentfastsættelse
Poul Erik Holm gennemgik vedtægterne punkt for punkt, og for hvert afsluttet
punkt blev der holdt afstemning. I forhold til oplægget blev der foretaget to
ændringer i vedtægterne (ændringerne er anført i parentes): §2.2: Som aktivt
romedlem kan alle, der er fyldt 9 år, inden kalenderårets udløb optages. (Kun
aktive romedlemmer har ret til at benytte klubbens både- og træningsmateriel)
Adgang til bådene kræver dog…. . §4.2 Klubben kan i det daglige tegnes af
(formand/næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer). Vedtægterne blev
herefter godkendt af generalforsamlingen.
Kontingentfastsættelse roning: Kontingenterne foreslås sat op med 2,3%: Roning
seniorer blev sat op fra kr. 1.416 til kr. 1.448, for roning juniorer fra 1.296 til
1.324, pensionister fra 1.332 til 1.362 kr. årligt. Løbeklubbens medlemmer:
Uændret 100 kr. Passive medlemmer også uændret 100 kr.
Kontingentfastsættelse svømning: Svømning seniorer, forår- eller efterår blev sat
op fra kr. 420 til 430. Svømning juniorer, forår- eller efterår fra kr. 372 til 380.
Rabatter: Det foreslås, at søskende og familierabatter udelukkes i kommende
sæson og fremefter.
Nye medlemmer betaler fra vedtagelsen de nye kontingenter fra indmeldelsen.
Rykkergebyr: Uændret kr. 50,00.
Juniorer er børn/unge under 18 år.
Pensionister er over 65 (67) samt førtids- og invalidepensionister.
Kontingenterne blev vedtaget af generalforsamlingen.
• Evt. :

I anledning af formandens 25 års jubilæum i bestyrelsen, holdt Reinhard en lille
tale, hvor han på bestyrelsens og forsamlingens vegne takkede Allan for det store

arbejde han igennem årene har ydet og efterfølgende fik Allan overrakt en gave
fra roklubben.
Roklubben fejrer 70års jubilæum den 19. april, i forbindelse hermed vil der blive
afholdt reception og den 20. april en klubfest. Karl Jørgen Ovesen omtalte
tilskuddet fra OK Benzin og efterlyste to personer, der kunne være behjælpelige
med at uddele OK kort ved Brugsen. Allan opfordrede til at man tager godt imod
nye medlemmer i klubben.
Før generalforsamlingens afslutning ankom de roere, der havde deltaget i Åbne
Lolland Falster mesterskaber, der blev afholdt i Saxkøbing. De havde opnået flotte
resultater, kom hjem med 5 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer,
de modtog forsamlingens hyldest.
Dirigenten afsluttede med at takke generalforsamlingen for fremmødet og for en
god dialog.

