Referat af Generalforsamling i Roklubben Viking, d. 23. februar 2017
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Poul Erik Holm, Referent: Helle Eskildsen. Stemmetællere: Søren Midtiby og Søren
Nielsen.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden startede med at foreslå 1 minuts stilhed til ære for en god rokammerat Viggo
Hansen. Ære være hans minde.
Formand Jørgen Zangenbergs beretning:
Det har været en rigtig god rosæson i 2016: 32.911 km roet af 103 roere, og i 2015 blev der roet 38.343 km
af 109 roere.
Indendørs er der roet 27.778 km af ca. 90 medlemmer, og her er der nok en del, der ikke registrerer alle km.
Igen skal vi til i Rønnede (Faxe kommunes mesterskabspriser) og have flere priser:
Rene Hansen
Reinhard
Aske Storm
Oliver Acs
Aske Storm
Aske og Oliver
Aske og Oliver
Reinhard, René, Jørgen
Reinhard, Uffe, Bjørn, René, Jørgen

guld
sølv
bronze
sølv
sølv
sølv
guld
sølv
sølv

DM ergometer 50-59, inkl. gave
DM ergometer
DM ergometer u/ 14
DM ergometer 14 år
DM i single sculler
DM i dobbelt sculler
DM i dobbelt 4èr, inkl. gave
DM i en 2èr m/styrmand 10 km.
DM 25 km.

Der er i 2016 derudover vundet: 9 stk1. pladser eller guld , 18 stk 2. pladser eller sølv , 6 stk 3. pladser eller
bronze til diverse stævner, som ikke tæller med i mesterskabsprisen.
Vi er i dag 350 romedlemmer, 216 svømmere og (125 løbere), næsten 600 aktive medlemmer og må siges at
være fantastisk for en så lille by. En stor tak til Jer alle for at gøre det klubben er i dag
Frivilligt arbejde er en vigtig del for at drive vor klub, og det er dejligt at se, så mange medlemmer samt
bestyrelsesmedlemmer som hjælper til. Det er lige fra arkivgruppen som i flere år har arbejdet med at
systematisere vort arkivmateriale, vore instruktører, pasning af klubhuset, opbygning af ungdomsafdeling,
rep. af bådebro, sommerhuset, græsslåning, søgning af fonde, regnskab, bådvedligehold etc. etc. For mig er
der ikke noget som er vigtigst, vi bidrager med det vi er gode til, og derfor kan vi holde et så lavt kontingent.
En særlig tak til Gunnar for den store indsats han har ydet for at få vor ungdomsafdeling op at køre og alle
Jer som bidrager til dette lykkes(møder, arrangement, kurser mv.), nu hvor Ib A. fratrådt som træner
Vi har nu endelig fået ryddet op i bådhallen, og vi har fået bådhejs (sponsoreret af Kongsted Sparekasses
afviklingsfond) samt vore kajakker har nu en ordentlig placering.
Tak til Jytte og Grethe for at rospinning er blevet det helt stor hit, og hvor der efter weekenden er 3 ekstra
instruktører. Annette for at sørge for klubhuset, ekstra rengøring i klubben, ved alle vores arrangementer at
sørge for stort set alt det praktiske, møder altid op, når der er noget at møde op om.
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På kontoret har vi travlt med at hjælpe vore nuværende medlemmer og de nye, en stor tak til Helle. Nyt er at
vi også har fået Mobile Pay.
Bestyrelsen
Vi har i 2016 haft bestyrelsesmøde stort set hver måned, og det er ikke altid gået helt stille af sig.
Sponsorater
Støtte fra fonde er vigtigt, og vi får sponsorater, fordi vi alle har gjort klubben til det, den er i dag og det
kendetegn vi har i det omkringliggende samfund, - og selvfølgelig hjælper det med en god ansøgning. Vi har
fået næsten 21.000,- fra OK, hvor vi hjalp ved åbningen af den nye butik, Tak, til Jytte, Annette, Grethe og
Karl-Jørgen samt dem som tilbød sig som hjælper. Vi håber, sponsoratet kan bruges til fx nyt musikanlæg.
Veluxfonden har givet 28.000 til kajakergometer.
Vi søger div. fonde om tilskud til ny følgebåd.
Faxe Kalk har givet tilladelse til at bruge et ekstra areal til parkering.
Aktiviteter:
Der sker heldigvis en masse i vor klub; rospinning, 60+ træningsøvelser, yoga, ældreroning, den almindelige
romotion, indendørs træning, lange roture, havkajak, svømning, løb, gymnastik,, o-løb, vandreture. Og så er
der de mere sociale, sangaftner, ålegilde, musikaftner med spisning.
En stor tak til alle Jer der har fået dette til at ske.
Klubaftener genopstået ved Agners initiativ
Åbent hus 9. april
Styrmandskursus i Fed Havn-opsamling
Ny container- Der måske skal indgå i et kommende kajakhus og depothus indbygget i jordvolden. Ansøgning
er sendt, men der er ikke kommet svar endnu. (Langtursrum og værksted ryddes op/bygges om).
4-timers 1. hjælpskursus med hjertestarter er afholdt d. 3/11
Klubhus: Træværket er blevet malet udvendigt. Det næste trin vil være lydforbedring af opholdsstuen og
renovering af de flade tage.
2017:
Indkøbt kajakromaskine for fondsmidler.
Styrmandskursus afholdes i marts (Karl Jørgen), husk at tilmelde Jer, dem der endnu ikke har gjort det
”Vild med vand” dag, lørdag den 10. juni i samarbejde med Havnen, sejlklubben, turistforeningen. Regn
med vi holder åbent hus i klubben denne dag. Deltagelse i tilrettelæggelsen
Standerhejsningen i klubhuset lørdag den 1.4.2017, og d. 8.4.2017 i sommerhuset, mere herom via opslag
Roning:
Jeg håber snart de sidste er ved at forstå, der er en tid før og efter Præstø ulykken, og hvis nogle af Jer ikke
kan se det tragiske i den og den naturlige efterfølgende håndhævelse af eksisterende regler fra Dansk
Forening for Roning(DFfR), så vælg en bestyrelse som ikke mener sikkerhed på vandet er vigtig.
Langtursreglementet er dikteret af DFfR og IKKE af klubben eller bestyrelsen og SKAL følges!
Set i bakspejlet skulle jeg aldrig have diskuteret med DFfR og sikret, det faktisk for de selvsamme personer
blev muligt at komme ud og besøge andre roklubber som korttur, såfremt der er en lokal styrmand i båden.
Det er jo nemt at brokke sig, når man ikke skal stå til ansvar for det.
Endvidere har bestyrelsen sikret et udvidet daglig rofarvand, så fjorden er inkluderet samt indsejlingen til
Præstø, tak til Reinhard og Gunnar.
Vi har igen i 2016 deltaget i mange kaproninger og danmarksmestre er det igen blevet til.
Det har igen været mange langture både i Danmark og Tyskland. Ældreroerne er desuden rundt og besøge
andre klubber.
Bådestatistik:
Rollo topscore med 1625km og 89 ture, bare rolig, den første tur i år er allerede taget
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4
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9

Rollo
Privat Kajak 1
Frigg
Gerd
Svasud
Idun
Nat
Ægir
Hate

Robåd
Kajak
Robåd
Robåd
Kajak
Kajak
Kajak
Robåd
Kajak

2 åres inrigger
privat
2 åres inrigger
Singlesculler
niveau 1
niveau 1
niveau 1
2 åres inrigger
niveau 1

1625
1411
1214
909
841
617
612
522
520

89
124
89
86
59
62
58
43
57

18.26
11.38
13.64
10.57
14.25
9.95
10.55
12.14
9.12

Mange af bådene og kajakker er allerede klar til den nye sæson med Arne Olesen, og Agner Nielsen i
førertrøjen, med hjælp fra nogle af Jer andre, et stort tak for det.
Svømning:
Jeg er i bestyrelsen ansvarlig, men det er Ivar som reelt står for det. En stor tak til Ivar som senere kommer
med sin egen beretning. En stor tak i Ivar og alle instruktørerne. Husk nu at få taget svømmeprøver
Klubhuset
Vores klubhus er en rigtig god base for mange aktiviteter og bliver rost af mange
Henrik slår græsset omkring huset og ved sommerhuset
En stor tak Anette Boas
Tak til alle Jer der har fået det til at fungere – bevist bl.a. via dette brev:
Kære Jytte og Jørgen og alle de andre flinke mennesker, vi mødte i ”Viking”
TAK fordi I i Roklubben Viking tog så godt imod invasionen fra dette års ”Danmark Dejligst ….” sommertur
med 20 roere fra 14 klubber i DFfR. Det var en helt enestående gæstfrihed fra jeres side, da det nu blev
nødvendigt for os at forlænge opholdet og både tage en overnatning og en ekstra halv dag hos jer, før det
var vejr til at drage videre! Lis Pedersen Aalborg
Sommerhuset
Bliver som altid flittigt brugt og er base for mange ture og har været lånt ud til vore tyske rokammerater
Det officielle:
Guldåre
Km.
1 René Hansen
2186
2 Bjørn Ebbe Hansen
1933
3 Jørgen Zangenberg
1775
4 Peter Birk Hansen
1331
5 Reinhard Sværke-Jessen
1283
6 Lisbet Jensen
1031
7 Jørgen Boots
1022
8 Connie Carstens
1001
9 Rita Breum
1001
Sølvåre
1 Annette Grosfeldt
989
2 Annette Boas Thygesen
870
3 Agner Nielsen
800
Kilometer pokal Rene Hansen
2186
Indendørspokal Erik Bendsen
3000
Kammeratskabspokal: Grethe Ovesen inkl. gave
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Til slut vil jeg takke alle der har givet Roklubben en hånd med, og så vil jeg takke for den opbakning jeg har
fået som formand.

Svømmeleder (Jørgen) Ivar Pedersens beretning:
2016 blev et lidt specielt år for svømmeafdelingen. Efteråret blev præget af den nødvendige udskiftning af
vandbehandlingsanlægget i svømmehallen. Først blev sæsonstarten udsat i 2 uger, fordi det blev nødvendigt
at lægge nye fliser i bassinerne. Derfor forlængede vi sæsonen, så vi først slutter 9. maj. Denne udsættelse
viste sig ikke at være nok. Yderligere 4 uger måtte der til. 23. oktober startede svømmesæsonen. Det betød,
at kontingentet for efteråret måtte sættes ned, så det svarede til de antal gange undervisning svømmerne
kunne få.
Den sene start betød, at der var nogle svømmere, der havde meldt sig til andre aktiviteter og derfor meldte fra
til svømningen. Der er dog senere kommet nye til, så vi er næsten oppe samme antal som foregående sæson.
I øjeblikket har svømmeafdelingen en god og fleksibel stab af instruktører og hjælpetrænere. Det er dejligt,
når de er i stand til at få undervisningen til at fungere, selv om der er afbud på grund af sygdom eller
skolearbejde. Desværre stopper 3 til sommer på grund af uddannelsesskift. Så vi er ved at køre nye
instruktører i stilling. Sådan er det jo, når det mest er unge mennesker, der er trænere.
Vi havde også i 2016 sammen med DGI et ministævne i Faxehallen og den 2. april holder vi så for tredje
gang et sådan stævne. Så må vi se, hvad vi gør i 2018?
Sidste år efterlyste jeg en eller evt. to personer til at aflaste mig som svømmeleder. Dette ønske er gået i
opfyldelse. Peter Clausen kom til mig og tilbød sin hjælp, hvis han kunne være til nytte. Sådan en hjælpende
hånd griber man med taknemmelighed. Samtidig havde jeg fået en aftale med Kamma Gundgaard, om at hun
kunne træde lidt til igen som hjælper.
Det har betydet en stor aflastning for mig med de tos hjælp. Kamma har jo erfaring som tidligere
svømmeleder og Peter har været meget ivrig efter at sætte sig ind i procedurerne. Han har været der næsten
hver gang i sæsonen. Rent praktisk har det betydet en månedlig fridag for mig. Samtidig er det rart at have
nogen at sparre sig med.
Derfor skal der lyde en stor tak til Kamma og Peter, der er med til at afgøre, at jeg tager en sæson mere som
svømmeleder.
Til sidst: I er stadig velkomne til at tage svømmeprøver i roklubbens svømmetid. I skal dog lave en aftale
med mig, så I er sikre på, at der er plads til jer i bassinet.
Ellers hænger der sedler på opslagstavlen, som I kan tage og få en livredder til at underskrive, når I har
svømmet de 300/600 m.

Rochef Gunner Bech Jensens beretning:
Der har været en del ærgerlige misforståelser vedrørende roreglement, spørg, hvis I er i tvivl. Tak til Ib
Arnoldi for det store arbejde han har lagt i roklubben gennem årene. Ny ungdomsafdeling er under
opstart.
Bestyrelses beretning blev godkendt.

3. Regnskabets forelæggelse til godkendelse
Jytte Kammersgaard gennemgik og kommenterede det udleverede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3-4 personer
På valg er:

Jørgen Zangenberg, modtager genvalg
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Agner Nielsen, modtager genvalg
Annette Boas, modtager genvalg
Irene Rønnow, ønsker ikke genvalg
Jørgen Zangenberg, Agner Nielsen og Annette Boas blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem tidligere 1. suppleant Jørgen Østerkjærhus.
Jørgen Østerkjærhuus blev valgt.

5. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant
Som 1. suppleant blev valgt: Søren Nielsen
Som 2. suppleant blev valgt: Knud Pedersen

6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
Genvalg af Poul Erik Holm og Reinhard Sværke-Jessen som interne revisorer
Søren Midtiby blev valgt som revisorsuppleant

7. Indkomne forslag
Fra Bestyrelsen er indkommet følgende forslag;
Forslag 7a:

Bestyrelsen foreslår indkøb af følgebåd, pris ca. 10.000 kr. - forslaget godkendtes
Bestyrelsen foreslår indkøb af musikanlæg, pris ca. 20.000 kr.- forslaget godkendtes
Bestyrelsen foreslår indkøb af coastalbåd, pris ca. 50.000 kr. - forslaget godkendtes

Drøftelse omkring anskaffelse af coastalbåd, som skal være en 2 åres båd
Forslag 7b:

Bestyrelsen foreslår følgende vedrørende kontingenter:
Kontingent forhøjelse på ca. 3 %. Dvs. Senior stiger med 50,- kr. pr. år, junior med
36,- kr. pr. år og pensionister med 46,- kr. pr. år.
Passivt kontingent uændret og løbeklubben stiger til 150,- kr. fra 2018.
Svømmekontingent forbliver uændret og det samme med rykkergebyr og nøglekort.

Bilag udleveret. Forhøjelsen for roklubben er gældende fra 1. 7. 2017.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 7c:

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 2 MEDLEMMER

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, at man har færdighed i svømning. Skriftlig erklæring herom skal afgives til bestyrelsen, som
tillige er berettiget til, når som helst at forlange svømmeprøve aflagt. Det påhviler det enkelte
medlem at sørge for, at svømmefærdigheden vedvarende er til stede.
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Ændres til:
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, at roklubbens svømmereglement overholdes.
Forslaget blev vedtaget.

§ 4 BESTYRELSE

2. Klubbens bestyrelse forvalter klubbens midler og har ansvaret for, at alle fornødne forsikringer
såsom ansvars- og brandforsikring m.v. er tegnet.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Klubbens bestyrelse er ansvarlig for det samlede regnskab.
Bestyrelsen skal minimum afholde 5 møder pr. år samt føre en beslutningsprotokol.
Klubben kan i det daglig tegnes af formand/næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Større udgifter, såsom anskaffelse af nye både, husudvidelse o.l. eller pantsætning kræver
dog generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen kan give kassereren eneprokura til én eller flere af klubbens bankkonti.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ændres til:
2. Klubbens bestyrelse forvalter klubbens midler og har ansvaret for, at alle fornødne forsikringer
såsom ansvars- og brandforsikring m.v. er tegnet.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Klubbens bestyrelse er ansvarlig for det samlede regnskab.
Bestyrelsen skal minimum afholde 5 møder pr. år samt føre en beslutningsprotokol.
Klubben kan i det daglig tegnes af formand/næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Større udgifter, såsom anskaffelse af nye både, husudvidelse o.l. eller pantsætning kræver
dog generalforsamlingens godkendelse.
Afhændelse af klubbens både kræver generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen kan give kassereren eneprokura til én eller flere af klubbens bankkonti.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Følgende ændringsforslag blev stillet:
2. Klubbens bestyrelse forvalter klubbens midler og har ansvaret for, at alle fornødne forsikringer
såsom ansvars- og brandforsikring m.v. er tegnet.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Klubbens bestyrelse er ansvarlig for det samlede regnskab.
Bestyrelsen skal minimum afholde 5 møder pr. år samt føre en beslutningsprotokol.
Klubben kan i det daglig tegnes af formand/næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
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Større udgifter, såsom anskaffelse af nye både, husudvidelse o.l. eller pantsætning kræver
dog generalforsamlingens godkendelse. Anskaffelser der er godkendt af generalforsamlingen
kræver på ny generalforsamlingens godkendelse i forbindelse med afhændelse.
Bestyrelsen kan give kassereren eneprokura til én eller flere af klubbens bankkonti.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

8. Eventuelt
Karl Jørgen Ovesen nævnte korttursstyrmands-kursus.
Poul Erik Holm fortalte om forberedelserne til klubbens 75 års jubilæum i 2018.
Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af behovet for en ny klubbil, og dette blev drøftet

Jørgen Østerkjærhuus fremlagde en plan for afhændelse af både, der ikke benyttes længere.
Michael Bardram takkede alle for den gode velkomst i klubben.
Bestyrelsen takkede Poul Erik Holm for god ledelse af generalforsamlingen.
Der deltog 53 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen.

Poul Erik Holm, Dirigent.
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