Referat af Generalforsamling Roklubben Viking 25. februar 2018
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Poul Erik Holm, referent Helle Eskildsen. Stemmetællere; Jan Nielsen og Søren Nielsen.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Jørgen Zangenbergs beretning:
Formanden indledte med at læse et indlæg fra det nye jubilæumsnummer. Tak til Poul Erik Holm for
det flotte blad.
Det har været en rigtig god rosæson i 2017 34.462 km roet af 114 roere og i 2016 32.911km roet af 103
roere.
Indendørs er der i 2017 roet 28.597 km af 99 medlemmer og i 2016 27.778 km af ca. 90 medlemmer, og her
er det ikke alle, der registrerer KM.
Igen skal vi til Haslev og modtage Faxe kommunes mesterskabspriser:
Rene Hansen
guld
DM ergometer 50-59
guld
DM i en 2èr m/styrmand 10 km.
guld
DM i en 2èr m/styrmand 25 km
bronze
DM inrigger kortbane 1000m
Aske Storm
bronze
DM U15 Single sculler 500m
Jørgen Boots
bronze
Nordic Master Mx1 single sculler 1000m
Ib Bruun
guld
DM i en 2èr m/styrmand 10 km.
bronze
DM inrigger kortbane 1000m
Lisbet Jensen
guld
DM i en 2èr m/styrmand 10 km.
Uffe Dyhr
guld
DM i en 2èr m/styrmand 10 km.
guld
DM i en 2èr m/styrmand 25 km
Jørgen Zangenberg
guld
DM i en 2èr m/styrmand 10 km.
guld
DM i en 2èr m/styrmand 25 km
bronze
DM inrigger kortbane 1000m
Sidste år kunne jeg berette om 350 ro medlemmer, 216 Svømmere og (125 løbere), næsten 600 aktive
medlemmer i 2016, men det er vokset til 403 ro medlemmer, 238 Svømmere og (125 løbere), så vi er tæt på
650 medlemmer i klubben og må siges at være fantastisk for en by med 2600 indbyggere. En stor tak til Jer
alle sammen for at gøre klubben til det den 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 gruppen som planlægger vort kommende jubilæum,
vore instruktører, pasning af klubhuset, opbygning af ungdomsafdeling, 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 loftteamet(Ib, Erik og Bjørn), Henrik for græsslåning, Poul Erik for at være drivkraften bag
jubilæet, Frede for OK benzin arbejdet, Søren Midtiby for kontingentkassere, afholdelse af Convensus og
hjemmeside. Petanque bane teamet(Frede og Agner + en del andre).
Jytte, Marianne og Grethe for at rospinning er blevet det helt stor hit med flydte hold, så der tales om
udvidelse med flere hold
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.
Bestyrelsen
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Vi har i 2017 haft bestyrelsesmøde stort set hver måned, og det har faktisk en fornøjelse at være en del af de
gode og konstruktive møder.
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 23.000 kr. fra OK, og vi håber sponsoratet kan bruges til fx nyt nøglesystem og en dobbelt
kajak. Kongsted sparekasse har givet 20.000 kr. til vort nye musikanlæg, som vi beklager har taget alt for
lang tid til at fungere, men nu virker det. Vaskerifonden har givet 40.000 kr. til 5 nye ergometre
Aktiviteter:
Der sker heldigvis en masse i vor klub; rospinning , yoga, ældreroning, den almindelige romotion, indendørs
træning, lange roture, havkajak, svømning, løb, gymnastik, , o-løb, vandreture, petanque 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.
Kommende arrangementer:
Klubaften 7.marts kl. 19.
DFfR´s hovedgeneralforsamling den 10. marts 2018 i Odense
Standerhejsning i roklubben lørdag d. 7. april kl. 13
Rosínstruktion begynder tirsdag d. 10. april
75-ÅRS JUBILÆUMSFEST LØRDAG DEN 14. APRIL 2018.
75-ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION DEN 21. APRIL 2018
Standerhejsning i sommerhuset, søndag d. 22. april kl. 12.
Styrmandskusus
Vild med vand dag
Roning:
Husk at tage godt hånd om de nye roere, så de føler sig velkomne og får ture på vandet med både os
konkurrenceroere og også de rutinerede roere.
Bådestatistik
1 Rollo
2 Idun
3 Hate
4 Frigg
5 Gefion
6 Ægir

Robåd
Kajak
Kajak
Robåd
Kajak
Robåd

2 åres inrigger
niveau 1
niveau 1
2 åres inrigger
niveau 1
2 åres inrigger

Km
1922
1430
875
825
746
729.5

Ture G.snit
117
16.43
123
11.63
55
15.91
75
11
64
11.66
65
11.22

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, en stort tak for det.
En stor tak til Gunnar som rochef som senere kommer med sin egen beretning
Svømning:
Jeg er i bestyrelsen ansvarlig for svømmeafdelingen, men det er reelt Ivar som står for det. En stor tak til Ivar
som senere kommer med sin egen beretning. Husk at få taget svømmeprøver.
Klubhuset
Vores klubhus er en rigtig god base for mange aktiviteter og bliver rost af mange
Tak til alle Jer der har fået det til at fungere
Sommerhuset
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Bliver som altid brugt og er base for mange ture og har været lånt ud til vore tyske rokammerater.
Det officielle
Guldåre
1 René Hansen 2304 km
2 Bjørn Ebbe Hansen 2102 km
3 Jørgen Zangenberg 2015 km
4 Uffe Dyhr 1776 km
5 Peter Birk Hansen 1709 km
6 Rita Breum 1180 km
7 Lisbet Jensen 1034 km
8 Connie Carstens 1018 km
Sølvåre
1 Gunner Bech Jensen 896 km
2 Ib Bruun 874 km
3 Erik Thomsen 859 km
4 Annette Boas Thygesen 751 km
Kilometerpokal på vandet Rene Hansen 2304 km
Indendørspokal Erik Bendsen 3544 km tæt fulgt af Gunilla Heick 3468 km
Årets kammerat: Er en person, som gennem mange år ydet en stor indsats, som rigtigt mange af vore
medlemmer har nyt af. En stor tak for dit store engagement, (Jørgen)Ivar Pedersen.
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:
Rokubben Viking fylder 75 år i år. Svømmeafdelingen har faktisk 40 års jubilæum til efteråret. Jeg mener, at
svømmeafdelingen blev etableret kort efter, at Svømmehallen blev indviet i 1978. Læser lige i
jubilæumsskriftet, at det først var i 1979!!
Og den kan sagtens eksistere i endnu flere år. I efteråret var der et stykke i Faxebugten med en opfordring til
at melde sig, hvis man kunne tænke sig at aflaste mig i svømmehallen. Der kom et respons på artiklen, men
det er selvfølgelig nok. Jeg håber, at med den forventede hjælp til svømmelederjobbet – Pia Kammersgaard
har sagt ja til at aflaste i svømmehallen – så kan jeg fortsætte som back-up og varetager af de administrative
opgaver i afdelingen. Det skal ikke forhindre eventuelle interesserede i at blive ”oplært” til at overtage min
rolle i svømmeafdelingen.
Ellers har det været et stille og roligt år, hvor de fleste hold har været fyldt godt op. Dog kniber det med at få
svømmere nok på de sidste børnehold. Det falder jo lidt sammen med spisetid og sengetid for de yngste.
Et hold har der været en stor tilgang til. Det er aqua mix, som i et par år har haft faldende antal deltagere.
Men nu er de oppe på mere end 20, når alle er der.
Vi er 215 aktive svømmere deraf 55 voksne. I afdelingen er vi 15 instruktører, hjælpere og ledere til at få
afviklet undervisningsdagen.
Vi prøver at få de unge mennesker sendt på kurser, så de kan blive bedre til at håndtere børnene.
I september måned fik instruktører og hjælpere kursus i førstehjælp og skulle aflægge livredderprøve. Denne
gang var den lidt anderledes end den plejede, fordi DGI og Dansk svømmeunion har indgået et samarbejde
om kurser og livredderprøver. Så det var Dansk svømmeunion, der stod for livredderprøverne med lidt
ændrede krav. Men alle bestod livredderprøven. Også dem under 16 år, der gik op til en underviserprøve,
men med næsten samme indhold som den ”rigtige” livredderprøve. En god ballast for de unge mennesker. I
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november havde vi selv et Fun og splash kursus kun for Viking, hvor en instruktør fra DGI kom og gav
nogle gode ideer og fif til undervisningen.
I forbindelse med valget til folkeoplysningsudvalget i torsdags fortalte en foredragsholder om, hvordan
foreninger kan være med til at engagere unge mennesker i fællesskaber. Noget der kan være en mangelvare i
vore dages samfund med telefoner og facebook osv. Netop det tror jeg svømmeafdelingen er med til at løfte
for de unge, der er trænere og hjælpere i vores klub.
Til slut vil jeg sige tak til alle der har hjulpet med til at få svømmeafdelingen til at fungere. Ikke mindst til
Peter Clausen som jeg har brugt lidt som sparringpartner, selv om han selv vil sige, at han er der jo bare.
Aflæggelse af svømmeprøve inden starten af sæsonen kan stadig aflægges om tirsdagen. Husk at aftale tid
med mig, så I ikke går forgæves.
Rochef Gunner Bech Jensens beretning:
Rochefens beretning 2018
Velkommen til alle nye medlemmer.
1) Vejret var skidt, rosæsonen var rigtig god
2) 111 roere har roet 34.462 km på vandet heraf 7.096 i kajak. 99 roere har roet 28.598 km i ergometer.
I alt 63.060 km det svarer til 34 ture herfra og til Rom.
3) Der er frigivet 15 nye roere, og 7-8 nye styrmænd.
4) Problematikken omkring svømmeprøver og brug af redningsveste er forhåbentlig et overstået
kapitel, - det er jo bare noget man gør.
5) Der har været fokus på vores materiel og bedre rengøring. Her ville det være fint med noget mere
tryk på vandslangerne, måske en lille højtryksspuler for at få sandet ud af bådene. Lettere isætning af
bådene,- det er måske ikke den bedste løsning med de løse ramper, men de virker godt i de fleste
situationer. Jeg har en forventning om, at de der har været ude at ro outrigger i den forgangne sæson,
selv sørger for at få klargjort de både.
6) Vi vil meget gerne have nogle flere til at tage på kursus for at få noget mere viden ind i klubben. Vi
mangler instruktører og langtursstyrmænd/kvinder.
7) Vi har en lille med velfungerende ungdomsafdeling, hvor man godt kunne bruge nogle flere hjælpere
eller ledere. Velkommen til Henrik og Simon. Vi ser anderledes på ungdomsroerne nu end førhen.
8) Vi har en meget velfungerende seniorafdeling, hvor der bliver roet rigtig mange km,- og hvor det er
rigtigt hyggeligt at komme.
9) Jeg kunne ønske mig, at gruppen mellem ungdom og senior samlede sig lidt mere, man skal
selvfølgelig have mulighed for at ro, når man har tid og lyst, men jeg tror på, at man kunne skabe
mere sammenhold i klubben, hvis der var flere erfarne roere, der bakkede op om de faste rodage, jo
flere både på vandet jo sjovere er det.
10) Til sidst vil jeg gerne have lov til at sige tak for, at jeg har fået lov til at være jeres rochef i 2 år, det
har været interessant. Jeg har gjort det på min måde, velvidende, at det er der ikke alle, der har syntes
om, men tusind tak for en god periode.
Kajakinstruktør Agner Nielsens beretning;
Generalforsamling 2018
Årsberetning for året 2016-17
Kajakroning
I 2017 blev der roet 7.096 km hvor der i 2016 blev roet 6546 km, altså en forbedring på 530 km.
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I 2017 fik vi også udvidet kajak materialet med et kajakergometer der også er blevet flittigt brugt.
Der har i 2017 været afholdt flere længere kajakture
Af de lidt længere ture skal nævnes en 4 dages tur til den Svenske skærgård hvor der deltog 5 som for alle
deltagere var en stor oplevelse.
Ligeledes blev der afholdt en tur på Gudenåen hvor der deltog 11 fra Viking. En meget vellykket tur.
Tur på Tryggevælde å
Derudover har der været afholdt dagtur til Præstø og Præstø fjord, samt en tur til Næstved roklub og rundt
om Gavnø og til Karebæksminde.
Der har også i 2017 været afholdt kursus i kajak redningsøvelser i Faxe svømmehal hvor der deltog ca. 15 20 medlemmer.
Det vil også blive gentaget her i 2018 men over 2 dage nemlig d. 8 og 15 maj kl. 16:00-18:00
Den 8 fortrinsvis selvredningsøvelser samt øvelser i at iføre sig redningsvest i vandet
D. 15 er dedikeret fortrinsvis til at øve forskellige selvredninger, grønlænderrul mv.
Vi kan kun opfordre alle nye som gamle til at møde op og få genopfrisket deres færdigheder.
I 2017 blev der også afholdt et kajakkursus hvor der deltog 8 kursister.
Også her i 2018 vil der blive afholdt kajakkursus d. 2-3 juni
Da vi jo har et krav om at man skal have roet min. 50 km og udvist sikre redningsøvelser blev der i 2017
gået rigtig til den ikke mindst takket være Carsten, Knud og Lisbeth som var til rådighed tirsdage og lørdage.
hvor de sørgede for at sikkerheden var i top.
Af kommende aktiviteter omkring kajak skal nævnes at der i denne stund er ved at blive etableret container
til opbevaring af private kajakker. samt klubbens trailere.
Dette er blevet muligt ikke mindst fordi vor lokale teltholderforening v/Bjørn og Ib Brun er hovedsponsorer
for dette projektet. Tak for det.
Der vil også i den nærmeste fremtid tilgå klubben en ny 2-kajak.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Regnskabets forelægges til godkendelse
Jytte Kammersgaard gennemgik og kommenterede det udleverede regnskab.
Jytte Kammersgaard foreslår uændret kontingent i 2018.
Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3-4 personer
På valg er:
Jytte Kammersgaard(modtager genvalg)
Gunner Bech(ønsker ikke genvalg)
Otto Krull Jepsen(modtager genvalg)
Helle Eskildsen(ønsker ikke genvalg)
Jytte Kammersgaard og Otto Krull Jepsen blev genvalgt.
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Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem Henrik Wetloufer og Uffe Dyhr
Frede Olsen foreslog Michael Bardram.
Jørgen Zangenberg foreslog Reinhard Sværke-Jessen
Der blev foretaget skriftlig afstemning.
Uffe Dyhr og Henrik Wetloufer blev valgt.
5. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant
Søren Nielsen blev valgt som 1. suppleant og Knud Pedersen som 2. suppleant.
6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
Genvalg af Poul Erik Holm og Reinhard Sværke-Jessen som bilagskontrollanter. Søren Midtiby blev
valgt som bilagskontrollantsuppleant.
7. Indkomne forslag
Fra Lise Vestergaard er indkommet følgende 3 forslag. Efter lise’s begrundelse for forslagene, foreslog
dirigenten, at disse blev betragtet som spørgsmål til bestyrelsen og ikke som forslag. Se svar efetr
spørgsmålene.
Forslag 7a:
”Er et nøglekort tabt lige udenfor klubhuset foreslår jeg, at det spærres”.
Svar: Nøglekort spærres, hvis medlemmet ønsker det.
Forslag 7b:
”Hvad er roklubbens holdning til kystsikring?”
Svar:Bestyrelsen er som udgangspunkt for kystsikringen, men hvis det medfører udgifter eller
ressourcer på anden måde for roklubben må det drøftes i klubben. Bestyrelsen har deltaget i
møderne om kystsikringen.
Forslag 7c:
”Forslag om åben ro-instruktion, støttet af kommunen”
Svar:Bestyrelsen støtter det frivillige initiativ, ikke betalt instruktion. Det foreslås, at den
kommende bestyrelse drøfter punktet.
Fra Gunner Bech Jensen er indkommet følgende 2 forslag på vegne af medlemmer, som deltog i klubaften d.
7. februar:
Forslag 7 d:
Mere tryk på vandet i spuleslangerne, så bådene kan spules rene (ny slange eller spulehoved)
Forslag 7 e:
En tredelt kost til at tørre sko af på, inden man går i bådene, fastgjort på bådebroen.
Gunner valgte at frafalde forslagene, og den kommende bestyrelse tager stilling til forslagene.

Fra Bestyrelsen er indkommet følgende forslag;
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Forslag 7f:
Bestyrelsen foreslår, at der kan afvikles gamle outriggere træbåde efter behov. Samt 2 årers
+4 årers inriggere på grund af pladsmangel, såfremt de erstattes af tilsvarende både.
Jørgen Østerkjærhuus fremlagde bestyrelsens forslag.
Både forslagets først del og anden del blev godkendt, men kun gældende i 2018.
Forslag 7g:
Bestyrelsen foreslår indkøb af 2 mandskajak, pris 13.000 kr. incl. udstyr.
Bestyrelsen begrunder forslaget.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 7h:
Bestyrelsen foreslår følgende vedrørende unge under 18 år og medlemskab af roklubben:
Baggrund:
Flere og flere unge under 18 år henvender sig, fordi de ønsker at blive medlemmer af roklubben udelukkende
for at benytte træningssalen. Det drejer sig både om piger og drenge, ofte fra 15 år og op.
Nuværende praksis er, at de indmeldes samtidigt med en voksen fx en forældre, som så har ansvaret for den
unges adfærd i roklubben.
Dvs vi får en junior og en senior indmeldelse, men der er ingen ”kobling” mellem dem, og den voksne kan
melde sig ud efter ½ år.
Bestyrelsens forslag
Unge fra det fyldte 15. år kan blive medlem af roklubben udelukkende for at benytte træningssalen, som
juniormedlemmer under forudsætning af, at en forælder underskriver en ”tro- og love erklæring”, hvor de
tager ansvaret for den unges adfærd, og dette noteres i medlemssystemet.
Forslaget blev vedtaget.
8. Eventuelt
Jørgen Zangenberg opfordrer til, at alle henstiller til de unge ikke sætter for meget vægt på i træningssalen.
I forbindelsen med jubilæet vil der blive indkøbt ”halsedisser” med klubbens logo.
Arne Olsen henstiller til, at alle skyller bådene, de kan godt tåle at være våde.
Agner Nielsen ønsker Generalforsamlingens holdning til, at man skal være inriggerroer, før man kan ro
kajak. Bestyrelsen har kompetencen til at beslutte dette, men man ønsker at høre generalforsamlingens
holdninger til dette.
Formanden takkede på bestyrelsens vegne Karl-Jørgen for afholdelse af styrmandskursus, og Gunner og
Helle for bestyrelsesarbejdet.
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Bestyrelsen takkede Poul Erik Holm for god ledelse af generalforsamlingen.
Der deltog 52 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen.
Poul Erik Holm, Dirigent.
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