Roklubben Viking
Referat af ordinær generalforsamling den 28. februar 2015
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Søren Midtiby, referent: Lissi Hansen, stemmetællere: Frede
Olsen og Jan Nielsen.
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden startede med at opfordre de ca. 52 fremmødte medlemmer
om at afholde et minuts stilhed for Luis – ære være hans minde.
Jørgen oplyste os om antal roede km. i 2014, det blev til 28.658 km.,
roet af tilsammen 113 roere. Igen i 2014 blev nogle af roklubbens
talenter hædret med priser.
Vi er i dag 370 ro medlemmer, ca. 240 svømmere og 125 løbere, det
giver i alt over 700 medlemmer og må siges at være fantastisk for en så
lille by.
Vi har i 2014 haft bestyrelsesmøde stort set hver måned, der er mange
opgaver og en stor økonomi, med en omsætning på ca. en million.
Jørgen kom ind på foreningens aktiviteter: Den almindelige romotion,
ældreroning, indendørs træning, lange roture, havkajak, svømning, løb,
gymnastik, o-løb, vandreture, den nye aktivitet i klubben, yoga, der er
blevet meget populær. Han nævnte de sociale aktiviteter: Klubaftener,
sangaftener, ålegilde, musikaftener med spisning.
Vi har igen i 2014 deltaget i mange kaproninger og danmarksmestre er
det igen blevet til og nogen for 3. gang i træk. Der har igen været mange
langture og ældreroerne har været rundt og besøgt andre klubber.
Vi har roet 20.113 km. i inrigger, gig 4.957 km., 2.042 km. i havkajak,
1.546 km. i outrigger, 8.749 km. uden for dagligt rofarvand, heraf 2.953
km. i Tyskland. Jørgen redegjorde for bådstatistikken og for deltagelse i
VM i Præstø og Næstved.
I løbet af året, er der desværre fundet en ampul på toilettet. Denne
episode medførte kontakt med og besøg af Antidoping Danmark. Vi har
modtaget foldere og plakater, der vil være tilgængelig for medlemmerne.
Vi har fået nye håndvægte, der vejer op til 26 kg., hvilket er det antal
kg., der er anbefalet af DGI. Sikkerhed til søs har været til debat blandt
medlemmerne og i bestyrelsen, og vi er blevet enige om at følge de
sikkerhedsregler DFfR anbefaler.
Jørgen rettede en varm tak til alle, der har ydet frivilligt arbejde for
roklubben, det er stadigvæk en vigtig del for at drive vores klub og det er

dejligt at se, at så mange medlemmer hjælper til. Det har bl.a. omfattet
opførelse af et nyt toilet på første salen i klubhuset, stor tak til Bjørn og
Erik. Tak til alle, der har ydet et stort stykke arbejde for roklubben og
fået det til at fungere. Tak til dem, der passer sommerhuset.
Ivar Pedersen, der står for svømmeafdelingen berettede om sæsonen,
som har været rolig, uforandret med hensyn til opstart af hold. Den nye
skolereform har ikke haft indflydelse på medlemsskabet, hvilket kunne
forventes, ej heller har det faldende børnetal kunnet ses.
Der har været afholdt mikrokonkurrencer og i april afholdes
svømmestævne. Der har været afholdt svømmeprøver, og Ivar
opfordrede de roere, der skal tage prøve i år, om at aftale tid. Sæsonen
slutter sidst i april.
Følgende medlemmer fik udleveret sølvårer for roede km. i 2014:
Erik Thomsen – 751 km.
Annette Boas Thygesen – 776 km.
Ib Brun – 793 km.
Kirsten Mortensen – 795 km.
Viggo Hansen – 942 km.
Guldårer for roede antal km. i 2014:
Reinhard Sværke-Jessen – 1.328 km.
Bjørn Hansen – 1.798 km.
René Hansen – 1.923 km.
Jørgen Zangenberg – 2.173 km.
Uddeling af pokaler:
Kilometerpokalen, udendørs: Jørgen Zangenberg.
Kilometerpokalen, indendørs: Erik Bendtsen.
Kammeratskabspokalen: Kirsten Mortensen.
Mesterskaber – 10 km. Danmarksmesterskab:
Ib Brun, René Hansen, Reinhard Sværke-Jessen, Jørgen Zangenberg.
Stor tak til Ib Arnoldi og kaproerne for flotte resultater i 2014: 14
første pladser, 12 anden pladser og 9 tredje pladser.
Bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014:
Jytte gennemgik og kommenterede det udleverede regnskab overfor
forsamlingen. Endvidere forelagde hun forslag til kontingentsatser
m.m.: Roning – helårligt: Seniorer p.t. kr. 1.490 – 2015/2016 kr. 1.550.
Juniorer p.t. kr. 1.364 – 2015/2016 uændret. Pensionister p.t. kr. 1.372 –
2015/2016 kr. 1.414. Passive medlemmer p.t. kr. 100 – 2015/2016 kr.
125. Løbeklubbens medlemmer p.t. kr. 110 – 2015/2016 kr. 125.
Svømning – efterår/forår pr. gang: Seniorer p.t. 440 – 2015/2016
uændret. Juniorer p.t. 390 – 2015/2016 uændret.
Der var ingen indvendinger – Regnskab og forhøjelse af
kontingentsatser godkendt.
4. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
 Jørgen Zangenberg, modtager genvalg
 Annette Boas Thygesen, modtager genvalg
 Irene Rønnow, modtager genvalg
 Viggo Hansen, modtager genvalg
Alle blev genvalgt.
5. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant
Afgående:
 Agner Nielsen, modtager genvalg.
Agner Nielsen blev genvalgt og 2. bestyrelsessuppleant valgt:
 Søren Nielsen
6. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
Afgående:
 Poul Erik Holm, modtager genvalg
 Gunner Beck Jensen, modtager genvalg
 Søren Midtiby, modtager genvalg.
Alle tre blev genvalgt.
7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til køb af singlesculler kr. 35.000
og toårers inrigger kr. 185.000 inkl. moms.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

8. Evt.: Poul Erik Holm stillede spørgsmål til budgettet, om der er taget
højde for træbeklædning af klubhus og udskiftning af taget på
sommerhuset.
Vi vil få besøg af en energisparekonsulent, der sammen med Otto og
Viggo vil gennemgå huset.
Lisbeth Midtiby har fået fliser i overskud, hendes søn har lovet at lægge
dem som terrasse ved sommerhuset.
Otto havde sat tegninger af kajakhuset op på opslagstavlen, så alle kunne
danne sig et overblik. Han redegjorde overfor forsamlingen for projektet.
Der er to muligheder: Huset kan bygges ind i skråningen eller det kan
placeres ved siden af klubhuset. Kommunen har godkendt begge
løsninger. Anslået pris er kr. 200.000 – 250.000.
Dirigenten afsluttede med en tak til forsamlingen for fremmødet og for et
godt møde.

Søren Midtiby, dirigent

