Generalforsamling
Onsdag d.24. februar 2016
Kl. 19.00 i klubhuset.
Ref.: Steen Larsen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Valg af kasserer. Karin Thauner (modtager genvalg)
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Henrik Petersen (modtager genvalg)
og Pia Olsen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Majbrit
Olsen, valgt for et år.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Michael Hansen (modtager genvalg)
og Lone Monefeldt (modtager genvalg).
7. Valg af to revisorer. Jenny Larsen (modtager genvalg)
og Helle Juhl Jørgensen (modtager genvalg).
8. Valg af revisorsuppleant. Jørgen F. Andersen (modtager ikke genvalg)
9. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Forslag fra bestyrelsen
10. Eventuelt.
1. Leif Thygesen valgt.
Leif konstaterer at generalforsamlingen er lovlig tindvarslet, og han selv har
lagt den på hjemmesiden for et godt stykke tid siden.
2. Poul-Erik: (se bilag).
Leif Thygesen flytter Johnny Krøyer Madsen’s forslag til dette punkt.
Johnny spørger hvad bestyrelsen vil med kajakroning i NR.
Poul-Erik: Vi samarbejder fortsat med Onsevig og satser på at Johnny tager
kajakinstruktøruddannelsen under DKF. Vi vil absolut beholde kajakafdelingen
og gerne gøre den større, men det kræver at vi organisatorisk kan løfte
opgaven.
Einar Hansen: Hvad har klubben tænkt sig vedr. by-jubilæum?
Poul-Erik: Henrik Petersen og jeg har deltaget i nogle møder, fornemmelsen
her var at de små foreninger ikke bliver hørt og at der bliver set mest i retning
af kunst og kultur. Dronningen kommer, her vil vi naturligvis tage ud og rejse
åre. Lise Simon har kontaktet os og fortalt at vi senere vil blive indbudt til
noget som vi endnu ikke ved hvad er. Steen har en idé om at lave nogle

kaproningshold med f.eks. politikere, erhvervsfolk og tidligere eliteidrætsfolk.
Så by-jubilæum er bestemt i vore tanker.
Leif Thygesen: Jeg tænker nogle gange på et gammelt citat ”Du skal ikke
spørge hvad din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din klub”.
Leif Thygesen: Det er en fornøjelse at redigere hjemmesiden, der kommer
indlæg uden at jeg skal efterspørge, så det går godt.
Carsten Rasmussen: Hvad var grunden til at hjemmesiden var nede omkring
nytår?
Leif Thygesen: Det er en meget lang og kompliceret historie. Vores web-hotel
var blevet solgt, fusioneret med et andet og et tredje, hjemmesiden blev lukket
ned selv om vi havde betalt – alt som kunne gå galt gik galt. Vi har nu skiftet
web-hotel og tingene fungerer som de skal.
Godkendt
3. Karin: regnskab. (se bilag).
Hans Borchersen: Vil gerne have regnskabet tilsendt på mail før
generalforsamlingen.
Leif Thygesen: Årets underskud ser voldsomt ud, men det er jo murerarbejdet
på klubhuset, som gør det. Desuden er det også blevet meget sværere at skaffe
sponsorer.
Otto Møller: Hvad dækker Falck-abonnement?
Poul-Erik: Falck-kasse med forbindsstoffer. Når man har cvr-nummer er man
underlagt arbejdsmiljøloven og skal derfor have dette.
Poul-Erik: Gennemgår budget 2016, dette viser et lille overskud på kr. 880,Godkendt
4. Karin Thauner genvalgt.
5. Henrik Petersen genvalgt. Pia Olsen ønsker ikke genvalg, Finn Larsen blev
valgt. Majbrit Olsen valgt for et år.
6. Michael Hansen og Lone Monefeldt genvalgt.
7. Jenny Larsen og Helle Juhl Jørgensen genvalgt.
8. Jørgen F. Andersen ønsker ikke genvalg, Otto Møller valgt.
9. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

Hans Borchersen, på vegne af vinterroerne: (se bilag). Hans ved godt at der er
bedre og bedre samarbejde med NS Roklub, men ønsker dette mere formelt og
fastholdt i et permanent udvalg.
Poul-Erik: Bestyrelsen nedsætter et udvalg efter generalforsamlingen. NS
Roklub havde generalforsamling i aftes og her skete et skifte i bestyrelsen, som
ganske sikkert vil få samarbejdet til at fungerer endnu bedre.
Finn Larsen: Hvis vi skal stemme om forslaget, bør der ikke stå ”pålægger”
men ”henstiller”.
Jørgen Andersen: Mener ikke der er sket meget med samarbejdet med NS
Roklub.
Leif Thygesen: Mener helt bestemt der er sket rigtig meget.
Jørgen Andersen: Hvordan med roning på tværs af klubberne, brug af NS
Roklub’s træningscenter mv?
Leif Thygesen: Det er en gammel aftale, fra den gamle rokreds, at man måtte
bruge hinandens materiel. Men det kunne jo være en opgave for
samarbejdsudvalget, at beskrive de uformelle regler og aftaler.
Leif og Poul-Erik skriver en formulering vedr. samarbejdsudvalg.
Formuleringen lyder:
”Generalforsamlingen opfordre bestyrelsen til at nedsætte et permanent
samarbejdsudvalg bestående af min. 3 medlemmer, der skal arbejde med
henblik på en evt. fusion mellem Nakskov Roklub og NS Roklub”.
Leif Thygesen: Forslaget anses for færdig behandlet. Jeg opfordrer
medlemmerne til at tage ”ja hatten” på.
Alle på generalforsamlingen er for forslaget som hermed er vedtaget.
Fastsættelse af kontingent.
Karin: Bestyrelsen foreslår en lille stigning til kr. 1400,- for seniormedlemmer,
kr. 1000,- for ungdomsmedlemmer og fortsat kr. 200,- for passive.
Den hidtidige ”ægtefælle” rabat afskaffes og der indføres en ny rabatordning,
hvor dyreste/første medlemskab i husstanden betaler fuld pris og der gives en
rabat på 20% på efterfølgende medlemsskaber i husstanden, ingen rabat på
passivt medlemsskab.
Kontingent ændringen blev vedtaget.
10. Eventuelt:
Svend Aage Nielsen: Vil gerne have svar på om der er korrekt at bådeholdet
hæfter for evt. skader på båden.
Poul-Erik: Det står jo i reglementet, men har aldrig været praktiseret.
Leif Thygesen: Der har engang været en uheldig sag i Rudkøbing, hvor
klubben fastholdt at bådeholdet skulle betale. Men siden 1969 har jeg ikke
noget kendskab til at det har været praktiseret i NR.

Poul-Erik: Karin og jeg har haft møde med TRYG, som er DFfR’s samarbejdsforsikringsselskab. En kaskoforsikring vil koste kr. 3500,- pr. båd med en
selvrisiko på kr. 5000,Hans Borchersen: man bør sige at NR er selvforsikrende, med mindre
bådeholdet er uforsigtige, uansvarlige eller lign.
Einar Hansen: Hvis ungdomsroere for lavet en skade kan det i værste fald
være forældrene, som kommer til at betale. Det er ikke rimeligt.
Leif Thygesen: Det er noget uformelt som bør gøres formelt. Bestyrelsen
opfordres til at ændre reglementet.
Anne-Lise Petersen: Jeg lavede sidste år en liste med roere, der gerne ville ro
på andre tidspunkter, er der stadig interesse for dette?
Poul-Erik: Lav gerne listen og få gerne NSR-medlemmer med på listen.
Jørgen Andersen: Jeg laver en liste for morgenroerne, for begge klubber, og
det fungerer fint. Alle er velkomne på listen, også piger.
Leif Thygesen: Konklusionen er at Anne-Lise laver sin liste og Jørgen
Andersen og Leif Thygesen gør deres lister ”lidt bredere”. NS Roklub bør
gøres opmærksomme på vores tilbud, dette er en opgave for
samarbejdsudvalget. GRIN afgør suverænt selv om der skal piger med om
onsdagen. Før i tiden, da der var mange flere medlemmer, var der hver aften en
rochef, som satte bådehold og alle havde altid en mulighed for at komme på
vandet. Dette er desværre blevet noget sværere med det lavere medlemstal.
Finn Larsen: Der er stadig et par både, der mangler istandsættelse, mød gerne
op og tag et stykke sandpapir i hånden så det ikke er de samme som laver alt
arbejdet.
Jørgen Andersen: Jeg giver Finn ret, jeg har bedt bestyrelsen om en plan for
istandsættelse, men har aldrig set den.
Henning Clemmensen: Man må også gerne selv tage et initiativ.
Henrik Petersen: Der er mulighed for at aflægge svømmeprøve i NIC søndag
d. 24 april kl. 15.30.
Poul-Erik: Takker Pia for 14 års arbejde i bestyrelsen og overrækker en gave.
Kilometerpokaler blev uddelt af Steen Larsen. Leif Thygesen fik
kilometerpokalen for 920 km og Erik Andersen fik pokalen for flest roede
kajakkilometer, nemlig 406 km.
Leif Thygesen afsluttede generalforsamlingen med er leve for Nakskov Roklub. ….
(dog blev der råbt hurra lidt før afslutningen).
Steen Larsen

