Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking
Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset.
Havnevej 10 – Faxe Ladeplads

REFERAT
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Poul Erik Holm. Referent: Lissi Hansen: Stemmetællere: Søren Nielsen og Kirsten
Mortensen.
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden startede med at foreslå afholdelse af et minuts stilhed til ære for Ole Pedersen,
som vi desværre mistede i september 2015.
Herefter redegjorde Jørgen Zangenberg for forsamlingen om årets begivenheder og
bestyrelsens arbejde. På trods af sæsonens ret dårlige rovejr, har 109 roere roet i alt 38.343
km, det er ca.10.000 km mere end i sidste sæson. Indendørs er der roet 26.247 km. af 98
registrerede medlemmer.
Bjørn Hansen opnåede at være klubbens første medlem som rundede ækvator.
I 2015 har vi i alt vundet 27 guld eller 1. pladser, 16 sølv eller 2. pladser, 12 bronze eller 3.
pladser. Endvidere har vi modtaget Faxe kommunes mesterskabspris for DM på 10 og 25
km i 2014.
Vi er i dag 345 romedlemmer, et fald på ca. 25, ca. 249 svømmere og (125 løbere) i alt 600
aktive medlemmer.
Bestyrelsen har stort set holdt møde en gang om måneden. Der har i årets løb været mange
opgaver at løse, vores betalingssystem er blevet omlagt så medlemmerne betaler kontingent
med betalingskort i stedet for som tidligere ved udsendelse af girokort. Søren Midtiby har
ydet en kæmpe indsats for at få dette til at virke. Gennem Faxe Kommune har vi fået
gennemgået klubhusets vedligeholdelsesstand. Det viser sig, at der over en femårig periode
skal bruges 350.000 kr. Når kommunetilskuddet er fratrukket bliver det en egenbetaling på
40.000 – 50.000 kr. om året.
Et bestyrelsesudvalg arbejder på at etablere en ny hjemmeside.
I løbet af året måtte Viggo Hansen desværre, på grund af sygdom, forlade bestyrelsen, i
stedet for trådte Agner Nielsen ind i bestyrelsen.
Sidst på året modtog vi den nye inrigger som vi har fået økonomisk støtte til fra LAG på
næsten 96.000 kr. samt afholdelse af reception. Faxe Kommune har givet tilskud på 51.000
kr.
Desuden har vi modtaget penge fra fonde, f.eks Kongsted Sparekasses afviklingsfond, kr.
17.000 til hejs i bådehallen og fra SuperBrugsen kr. 20.000. Vi vil fortsat søge fonde.

Formanden berettede om de aktiviteter vi afholder i klubben, f.eks. 60+træningsøvelser,
rospinning og yoga, den alm. romotion, indendørs træning, langture, havkajak, svømning,
løb og gymnastik, o-løb, vandreture og de sociale aktiviteter, sangaftner, ålegilde,
musikaftner med spisning. Stor tak til alle der har fået dette til at ske.
Vi har igen i 2015 deltaget i mange kaproninger og opnået danmarksmesterskaber. Der har
været arrangeret flere langture både i Danmark og Tyskland, og ældreroerne har besøgt
andre klubber. Vi har sammen med en repræsentant fra DFfR afholdt redningsøvelse med
inrigger.
Otto Krull Jepsen og CarstenTaulow Pedersen har været på langtursstyrmandskursus,
Annette Boas Thygesen, Connie Rauert, Carsten Taulow Pedersen og Pia Jeppesen
forventes at færdiggøre instruktørkursus i april. Formanden redegjorde herefter for
bådstatistikken og uddelte ni sølvårer og seks guldårer, der blev udleveret kilometerpokal,
indendørspokal og kammeratskabspokal.
Frivilligt arbejde er stadigvæk en vigtig del for at drive klubben og sluttelig takkede
formanden alle, der havde ydet frivilligt arbejde for roklubben og for opbakningen som
formand.
Følgende medlemmer fik udleveret sølvårer for roede km. i 2015:
Rita Breum – 751 km.
Bent Christensen – 776 km.
Annette Grosfeldt – 804 km.
Connie Carstens – 824 km.
Anker Bennike – 836 km.
Kirsten Mortensen – 838 km.
Annie Nielsen – 854 km.
Ib Bruun – 864 km.
Agner Nielsen – 917 km.
Guldårer for roede antal km. i 2015:
Annette Boas Thygesen – 1.010 km.
Reinhard Sværke-Jessen: 1.275 km.
Peter Birk Hansen – 1.350 km.
René Hansen – 2.104 km.
Bjørn Hansen – 2.186 km.
Jørgen Zangenberg – 2.304 km.
Uddeling af pokaler:
Kilometerpokalen, udendørs: Jørgen Zangenberg – 2.304 km.
Kilometerpokalen, indendørs: Erik Bendtzen – 2.523 km.
Kammeratskabspokalen: Arne Olsen.
Nyt æresmedlem:
Der har været tvivl om Palle Hansen er udnævnt til æresmedlem, det er han, og han fik
udleveret bevis herfor i form af et æresdiplom.

Agner Nielsen fortalte om arbejdet vedrørende klubbens kajakafdeling. I 2015 blev der roet
2.881 km, en fremgang på 839 km. i forhold til 2014. I årets løb har vi fået en kajaktrailer,
der kan køre med op til 16 kajakker, sponsoreret af SuperBrugsen i Faxe Ladeplads. Der har
været afholdt flere længere kajakture bl.a. til Gryts skærgård i Sverige, der har været afholdt
dagtur til Præstø fjord samt en tur fra Næstved Roklub via Gavnø til Karrebæksminde. Der
har været afholdt kursus i kajak redningsøvelser i Faxe Svømmehal, disse redningsøvelser
vil blive tilbudt medlemmerne i maj måned. Der har været afholdt kajakkursus, hvor der
deltog 8 kursister, kun en kursist nåede at ro de 50 km., der kræves for at blive frigivet,
Connie Rauert Carstens, der fik udleveret bevis herpå.
Ivar Pedersen berettede om årets arbejde i svømmehallen. Han efterlyste nye kræfter til
aflastning af svømmelederen. I april sidste år blev der i samarbejde med DGI afholdt
svømmestævne, dette var en succes og vil blive afholdt igen i år. Ud over svømning har der
været et hold med aqua mix. Der har været en lille tilbagegang i antallet af medlemmer, det
tilskrives indførelse af det nye betalingssystem. Ivar opfordrede medlemmer, der skal
aflægge svømmeprøve i år om at bestille tid.
Reinhard Sværke-Jessen fortalte forsamlingen om det nye tiltag med udvidelsen af
roområdet ved Fed Havn, det har været en succes og der havde været 16 tilmeldte til
information vedr. roning i det nye farvand. Dejligt at opleve den store energi Ib Arnoldi
lægger i arbejdet med kaproerne og se de flotte resultater kaproerne har opnået. Desværre
måtte to af årets venskabskaproninger aflyses. Styrmandskursus starter op onsdag den 16.
marts kl. 19.00.
Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab fra 2015 til godkendelse
Orientering om budget for 2016
Jytte Kammersgaard gennemgik og kommenterede det udleverede regnskab, som udviste
et overskud på kr. 17.808, overfor forsamlingen. Det blev foreslået, at kontingentsatserne
skulle forblive uændrede i denne periode.
Der var ingen indvendinger fra forsamlingen, regnskabet blev godkendt.
4. Valg til bestyrelsen – på valg var:
 Lissi Hansen, som ikke ønskede genvalg.
 Reinhard Sværke-Jessen, som ikke ønskede genvalg
 Jytte Kammersgaard, som modtog genvalg
 Otto Krull Jepsen, som modtog genvalg
Jytte Kammersgaard og Otto Krull Jepsen blev genvalgt.
To foreslåede medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Helle Willard Eskildsen og Gunner Bech Jensen

5. Valg af 1. og 2. bestyrelses suppleant.
Afgående:
 Søren Nielsen
Som 1. suppleant blev valgt: Jørgen Østerkjærhuus.
Som 2. suppleant blev valgt: Søren Nielsen.
6. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisor suppleant.
Afgående:
 Poul Erik Holm
 Gunner Bech Jensen
 Søren Midtiby
Poul Erik Holm og Reinhard Sværke-Jessen blev valgt som interne revisorer
Søren Midtiby blev valgt som revisor suppleant
7. Indkomne forslag:
Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer.
Bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer:
§2 stk. 3 ændres fra:
Nye medlemmer af roafdelingen har en prøvetid på 1 måned. Er udmeldelsen ikke sket
inden udløbet af denne måned, betragtes indmeldelsen som bindende og udmeldelse kan
herefter kun ske skriftlig til klubbens bestyrelse pr. 30. juni eller 31. december. Bortrejse fra
egnen samt indkaldelse til militærtjeneste danner undtagelse herfor, når det meddeles
bestyrelsen. Bestyrelsen kan dispensere herfra.
Forslag – ændres til:
Nye medlemmer af roafdelingen har en prøvetid på 1 måned. Er udmeldelse ikke sket inden
udløbet af denne måned, betragtes indmeldelse som bindende og udmeldelse kan herefter
kun ske skriftligt til klubbens bestyrelse til udløbet af en kontingentperiode. Bestyrelsen kan
dispensere herfra.
§3 stk. 1 ændres fra:
Klubbens kontingenter samt rykkergebyr fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet
opkræves efter bestyrelsens bestemmelser.
Forslag – ændres til:
Klubbens kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og
opkrævningsformer fastsættes af bestyrelsen.
§3 stk. 2 ændres fra:
Kontingentet forfalder minimum kvartalsvis forud. Såfremt forfaldent kontingent ikke
betales rettidig, udsendes rykker med tillæg af rykkergebyr. Såfremt et medlem efter 2
rykkere stadig er i restance, betragtes medlemskabet som ophørt.
Forslag: stk. 2 udgår helt.
§5 stk. 1 ændres fra:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden 1. marts. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside samt
ved opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel.

Forslag – ændres til:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden den 1. marts. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside
samt ved opslag i klubhuset med mindst 4 ugers varsel.
§5 stk. 2 ændres fra:
Dagsorden skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabets forelæggelse til godkendelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3-4 personer
5. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant
6. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest (den 1. februar.)
Forslag – ændres til:
Dagsorden skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabets forelæggelse til godkendelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3-4 personer
5. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant
6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
De foreslåede ændringer blev vedtaget af generalforsamlingen, hvori 56 medlemmer
deltog.
8. Evt.
Poul Erik Holm fortalte hvor langt udvalget var nået med oprydning i roklubbens arkivalier,
der er nu ryddet op fra årene 1943 – 2010. Der er fundet utallige mængder af billeder og
avisudklip fra perioden, der skal sorteres, han opfordrede medlemmer, der har tid og lyst, til
at være med til at udføre dette arbejde om at melde sig. Ligeledes opfordredes medlemmer
der har lyst til at markere klubbens 75 års dag til at melde sig.
Dirigenten afsluttede med en tak til forsamlingen for fremmødet og for et sagligt og roligt
møde.

Poul Erik Holm, dirigent

