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Tekst og foto Leif Thygesen 
Over halvdelen – nemlig 25 - af Nakskov Roklubs 49 aktive 
medlemmer var mødt, da bestyrelsen inviterede til generalfor-
samling onsdag den 22. februar. Det er selvfølgelig flot, at så 
mange møder, men også noget skræmmende, at vi ikke er flere 
medlemmer i alt. 
 
Beretning godkendt 
Ellers blev generalforsamlingen en fredelig affære. Der trillede 
ingen hoveder og i det hele taget slap man for blodsudgydelser 
- også af den åndelige slags. 
Formandens beretning handlede blandt andet om mindre roak-
tivitet på grund af dårligt vejr, Lollands Havørn, besøg af 
Nordic Sugar, værtskab for kredsens efterårstur og desuden 
var der en tak til alle der havde hjulpet klubben. Formandens 
største ønske - ved det kommende jubilæum - var flere med-
lemmer. Beretningen blev godkendt med akklamation. 
 

Formand Morten Knudsen ønsker flere  

medlemmer 

 
Flot regnskab på trods af nedskæringer 
Kassereren gav en god og oplysende gennemgang af regn-
skabet, hvor Nakskov Roklubs økonomi på trods af kommu-
nale nedskæringer på cirka 24.000 var blevet reddet af et 
pænt overskud på ”Lollands Havørn” og indtægter ved at 
have besøg af Nordic Sugar. Der var et driftsoverskud på 
cirka 17.500, og kassereren kunne berolige medlemmerne 
med, at der er et pænt økonomisk polster, når vi åbner jubi-
læumssæsonen. 
 
Uændret kontingent 
Kontingentet blev fastsat til at være uændret – også selvom 
kassereren budgetterer med et driftsunderskud på cirka 
17.000 i 2012. Der var enkelte opklarende spørgsmål til regn-
skabet i forbindelse med klubbens forbrugsafgifter. Også 
regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Valg 
Valgene blev hurtigt overstået, Otto blev genvalgt til kasse-
rer, Pia og Henrik til bestyrelsen, Erik Andersen blev nyvalgt 
bestyrelsessuppleant og bliver således kollega til Michael, 
der blev genvalgt. Jenny og Helle reviderer fortsat regnska-
bet, mens Jørgen F. Andersen ligeledes fortsætter som revi-
sorsuppleant. 
Afgiften på kr. 200 for at bruge klubbens materiel i vinter-
halvåret blev afskaffet. Under eventuelt takkede GRINs for-
mand Finn Larsen de flittige GRIN-roere, der har lavet et 
stort arbejde i klubhuset.                 Kasserer Otto Møller glædede sig over et pænt

                  driftsoverskud på kr. 17.500 
 
 
 



Der bør trænes 
Generalforsamlingen sluttede med et 
noget ” forkølet” leve for Nakskov 
Roklub. Et rigtigt hurra for Nakskov 
Roklub består af tre halvlange hurra og 
tre meget korte hurra, efterfulgt af et 
”NR”. Det må vi se at øve lidt mere.  
 
 
  
                  
En engageret kasserer Otto Møller var 

i gavehumør, og kunne glæde de 25 

fremmødte medlemmer med løftet om, 

at kontingentet bliver holdt i ro i 2012 

– medlemmerne kan jo tage det, som 

en jubilæumsgave fra bestyrelsen til 

medlemmerne, siger Otto Møller.

  


