Generalforsamling
Onsdag d.19. februar 2014
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 genvalg).
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Michael Hansen (modtager genvalg)
og Erik Andersen (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 genvalg)
9. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret.
Forslag fra bestyrelsen.
1. Finn Larsen valgt.
Finn konstaterer at generalforsamlingen er lovlig tindvarslet, indkaldelse er
lagt på hjemmesiden 30/1-14.
2. Poul-Erik:
Jørgen Andersen: Sydkajen er blevet lavet, det er et flot stykke arbejde både
det som er udført i Vejle og hos os. Er det stadig formanden, der lakerer
bundbrædder ?
Poul-Erik: Ja.
Leif Thygesen: Jeg har gjort en opdagelse. På Facebookgruppen ”Nakskov”
omtalte jeg ”Bøgely” og henviste med et link til NR’s hjemmeside, det gav
lynhurtigt 148 besøgende til hjemmesiden. Vi bør gennem brug af Facebook
gøre mere reklame for os selv. Det kræver selvfølgelig også at vi er indstillet
på at gøre et stykke arbejde med instruktion osv.
Godkendt
3. Karin: regnskab.

Leif Thygesen: Det flotte regnskab ser alligevel faretruende du. Hvis vi trækker
”Lollands Havørn” fra er der ikke meget tilbage. Måske skulle der skrues lidt
på kontingentet.
Jørgen Andersen: Fjernvarme og vand er slået sammen til en post, hvor meget
er fjernvarmen alene?
Karin: Jeg kan finde ud af det, det er jo en samlet regning.
Poul-Erik: De kr. 20 000,- fra SFDS skal ikke indgå i driften, men indsættes på
en bådkonto + kr. 20 000,- fra årets overskud så bådkontoen er på kr. 40 000,-.
Fondsmidler er ikke til drift.
Knud Christiansen: Udgifter til forsikring står to steder, hvorfor?
Karin: Det ene beløb er husforsikringen og det andet er vores både (løsøre).
Leif Thygesen: På budgettet er annonceindtægten steget med kr. 3000,- ?
Poul-Erik: Lige pt. er der solgt annoncer for kr. 10 250,- så resten bliver ikke
noget problem.
Leif Thygesen: Jeg kan se at vi har fået aktivitetstilskud, det er dejligt, men
hvordan det?
Poul-Erik: Vi har syv medlemmer under 25 år, de har udløst tilskuddet.
Godkendt
4. Karin Thauner genvalgt.
5. Henrik Petersen og Pia Olsen genvalgt.
6. Michael Hansen og Erik Andersen genvalgt.
7. Jenny Larsen og Helle Juhl Jørgensen genvalgt.
8. Jørgen F. Andersen genvalgt.
9. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Finn Larsen: Jeg foreslår at bestyrelsen hæver kontingentet med de 8% som de
må uden godkendelse.
Leif Thygesen: I forhold til regnskabet vil en stigning være på sin plads, jeg
ved hvad det koster i andre roklubber, så en stigning på kr. 100,- til
seniormedlemmer er mit forslag.
Bestyrelsen og Finn Larsen trak deres forslag og der blev stemt om Leif
Thygesens forslag.
Leif Thygesen’s forslag om stigning på kr. 100,- for seniormedlemmer blev
vedtaget med stort flertal.

Bestyrelsens forslag vedr. sammenlægning mellem Nakskov Roklub og NS
Roklub.
Poul-Erik: Gennemgik forslaget.
Leif Thygesen: Der er mange ting ved dette forslag, hvad, hvordan ???? Jeg er
ikke sikker på at jeg er klar til en sammenlægning, samarbejde ja, fusion nej
tak.
Henrik Stolt: Hvor skal den ligge, hvad med nyt klubhus?
Leif Thygesen: Rosnæs???
Hans Borchersen: En roklub i havnen er den bedste løsning. I havnen er der
altid mindre vind, mindre is osv.
Leif Thygesen: Jeg kan jo høre at I har haft møde med kommunen (Kultur- og
Fritidschefen), kommunen går jo kun efter besparelser.
Steen Larsen: Ifølge oplysninger fra Kultur- og Fritidschefen vil vi have
mulighed for minimum at få begge klubbers nuværende tilskud efter en
sammenlægning i en 5-årig periode.
Ebbe Andersen: Udvalget bør gå op i helikopterperspektiv og finde ud af hvad
vil vi, hvor og hvornår.
Lone Doll: Det lyder som om man allerede har fusioneret, det er bekymrende,
vi skal passe på traditionerne.
Steen Larsen: Traditionerne har ikke nød at blive berørt. Stiftelsesdatoen vil
stadig være 1887. FNIS og GRIN roer stadig tirsdag og onsdag.
Poul-Erik: Flytter vi på Rosnæs er det nybyg.
Hans Borchersen: Byg på Havnens P-plads, den kan havnen godt undvære.
Henrik Stolt: Diskusionen går lige nu mest på hvor vi skal være. Udvalget skal
lave en plan med plusser og minusser for placering på Rosnæs og på Sydkajen.
En plan for hvad vi vil, formål osv.
Jørgen Andersen: Må man i dag ro hos hinanden og benytte hinandens
faciliteter, hvad med medlemskab og kontingent?
Leif Thygesen: Der forelægger en aftale mellem LF-roklubber om at man må ro
gratis hos hinanden. Jeg roer og træner hos NS Roklub og nogle af deres
medlemmer roer med mig i NR.
Lone Doll: Er der referater fra sammenlægningsudvalgets møder?, hvad er det
vi ikke må se?
Poul-Erik: Der er referater fra møderne, men vi har valgt ikke at offentliggøre
dem på f.eks. hjemmesiden endnu. De bør bl.a. ikke komme i hænderne på
Folketidende endnu.
Finn Larsen: Alt skal jo godkendes af en generalforsamling, så intet er jo
vedtaget.
Leif Thygesen: Lav en aftale om at man kan bruge hinandens faciliteter og
hvordan.

Hans Borchersen: Forslaget der skal tages stilling til nu skal stå lidt klarere.
Jeg mener formuleringen må være følgende: Generalforsamlingen
bemyndiger bestyrelsen til at arbejde videre med at klarlægge mulighederne
for en fusion.
Hans Borchersen’s forslag blev vedtaget med flertal.
10. Eventuelt:
Leif Thygesen: Det er en fornøjelse at I bruger hjemmesiden. Når GRIN har
arrangementer får jeg altid både billeder og ord.
Poul-Erik: Kajakudvalget at udarbejdet forslag til bestyrelsen vedr. nyt
kajakreglement. Bestyrelsen er godt tilfreds med kajakudvalgets arbejde.
Helle Juhl Jørgensen: Vi er gået ud fra DKF’s anbefalinger. Vi er et enig
udvalg. Udvalget består af Helle Juhl Jørgensen, Erik Andersen, Henrik
Rasmussen og Morten Knudsen.
Leif Thygesen: Hvad med vores rengøringshjælp?
Poul-Erik: Hun blev syg og det har ikke været muligt at finde en ny. Men jeg
arbejder stadig på sagen.
Finn Larsen afsluttede generalforsamlingen med er leve for Nakskov Roklub.
Steen Larsen

