
Generalforsamling 
 

Onsdag d.15. november 2017 
Kl. 18.00 i klubhuset. 

 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i GRIN. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren aflægger regnskab. 

4. Valg af: 

a. medlemmer til bestyrelsen (flg. Er på valg: Finn Larsen, Torben 

From og Harly Olsen, Harly ønsker ikke genvalg). 

b. Bestyrelsessuppleant (Henning From). 

c. Revisor (Henning Clemmensen). 

d. revisorsuppleant. (Otto Møller) 

                   5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

mindst 4 dage før generalforsamlingen. 

 

1. Torsten Schultz valgt.  Torsten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt 
indkaldt. Generalforsamling blev ikke suspenderet da alt i år var gået galt. 
Generalforsamlingens starttidspunkt var, efter aftale sidste år, rykket frem til kl 
18, dette havde GRIN’s sekretær, kasserer og næstformand glemt og der måtte 
ringes til de tre førnævnte – jeg undskylder på alle tre’s vejne. Torsten bad 
generalforsamlingen om tilladelse til, at fremrykke det indkomne forslag, som 
et punkt inden valg af formand, dette blev der givet tilladelse til. 

2. Finn: Der har været meget blæst og dårligt vejr i år, dette kan også ses på vores 
samlede kilometertal. Fremmødet har til trods for vejret været godt, så det må 
siges at det sociale fungerer. Sildeturen var godt besøgt og Ålegilde blev til 
stegt flæsk, da der ikke kunne skaffes ål, så Ålekongen blev til en 
Flæskekonge. Langture er svære at få tilslutning til, det blev kun til en i foråret 
med tre deltagere. Finn efterspørg idéer til hvordan det frem over skal 
arrangeres. Gennemsnits alderen stiger, så vi må alle prøve om vi kan skaffe 
nyere medlemmer at yngre dato. Finn slutter af med at sige tak for godt 



samarbejde. Knud forstår heller ikke den lave deltagelse til langture, måske vi 

bare skulle aftale dagen uden at ligge en fast dato.Einar og Henning 

Clemmensen mener at datoen skal ligge fast. Finn spørger hvad som er bedst, 
hverdage eller weekend ? Generalforsamlingen er enige om at to forskellige 

hverdage er ideelt. Steen fastligger to datoer i 2018 kalenderen.Godkendt. 
3. Harly’s regnskab fik anmærkning fra revisor, da der ikke var regnskab for 

sildetur og ålegilde. Fremover skal alle indtægter og udgifter fremgå af 
regnskabet. Otto spurgte til om smørrebrødet i regnskabet var fra 

generalforsamlingen 2016 eller 2017. Torsten gør opmærksom på at 
regnskabsåret går fra 1/11 til 30/10. Carsten spørger om ikke snart 

generalforsamlingen skal suspenderes. Dette godkendes = øl. Godkendt. 
 

Generalforsamlinger går nu til pkt. 6 og derefter tilbage til pkt. 4 
 

4. a. Finn Larsen og Torben From genvalgt. Henning Clemmensen nyvalgt. 
b. Henning From genvalgt 
c. Otto Møller nyvalgt. 
d. Freddy Thygesen nyvalgt. 

5. Uændret (kr. 100,-) 
6. Bestyrelsen foreslår: § 9. I bestyrelsen kan højest indvælges eet medlem 

af Nakskov Roklubs bestyrelse. dog ikke som formand eller kasserer. (dette 

slettes). Vedtaget. 
7. Henning Clemmensen: Hvad med at åbne op for alle medlemmer til langure? 

Snakken kørte lidt rundt om hvordan vi skaber noget mere liv i GRIN og i NR. 
Konklusionen blev at alle kan melde sig ind i GRIN, når de opfylder de 
kriterier, som står i GRIN’s vedtægter, som er:  

§ 3. Som medlemmer af foreningen kan optages: 
1. personer, der er fyldt 30 år og som har været medlemmer af en roklub. 
2. endvidere er bestyrelsen bemyndiget til – dog kun i ganske specielle tilfælde – at 

optage særligt egnede personer, der ikke opfylder ovenstående krav. 

Torsten og Henning Clemmensen: Hvordan skal klubaftenerne foregå fremover? Der 
tale om at lave andet end at sidde og snakke over en kop kaffe, om et arrangement 
skal være på en anden mandag eller… …Finn: To både skal slibes og lakeres. Man 
blev enige om at arbejdet udføres om mandagen kl. 9.00 med start mandag d. 20/11. 
Freddy: Leif Thygesen og Freddy tager sig af Langø. 

 

Kilometerpokal gik til Willy Møllgard for 188 km. 
GRIN-pokalen gik til Henning From. 
 
 
 
Steen Larsen   


