Referant: Majbrit Olsen

Antal deltagere: 25 stk.

Generalforsamling d. 23/2 2022

1: Valg af dirigent: Leif Thygesen.
2: Formandens beretning: Leif Thygesen tilføjede en bemærkning ang. De
etiske regler. De er blevet behandlet på et bestyrelsesmøde, men Leif ønsker,
som aftalt på sidste generalforsamling, også en begrundelse for hvorfor de
skal på hjemmesiden.
Ellers beretning godkendt.
3: Regnskab: Der undersøges om vi har brugt mindre kWh efter etablering af
LED lys, og andre besparelser.
Regnskab godkendt.
4: Valg af kasser: Karin Thauner genvalgt. Men bemærker, at der skal findes
en anden.
5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Lone Doll og Hans Borchersen Valgt.
6: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 1. sup: Palle Christensen. 2. sup. Leif
Thygesen.
7: Valg af 2 revisorer: Jenny Larsen og Henning Nørregaard valgt.
8: Valg af revisorsuppleant: Steen Larsen
9: Indkomne forslag: Forslag 1: Vedtaget efter redigering med 15 stemmer,
originalt forslag 7, 2 blanke. Redigeret forslag lyder:
Bestyrelsesmøder annonceres på klubbens hjemmeside, så snart datoen er
fastlagt dog senest 14 dage før mødet.
Forhandlingsprotokollen fra mødet skal være tilgængelig for alle medlemmer i
klubhuset. Beslutninger fra mødet der har betydning for klubbens dagligdag
offentlig gøres, hurtigst muligt, på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen i
klubhuset.
Forslag 2: Vedtaget med 14 for, 5 imod og 3 blanke.
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Forslag 2
Der indsættes et nyt punkt 3 i dagsordenen:
Bestyrelsen fremlægger sine visioner for klubbens fremtid herunder
medlemsrekruttering, anskaffelse af materiel og deltagelse i arrangementer
uden for huset.
Øvrige punkter herunder rykkes herefter således, at tidligere punkt 3 bliver
punkt 4., tidligere punkt 4 bliver punkt 5 osv.

Forslag 3: Vedtaget efter redigering. Redigeret forslag lyder:
Det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn i klubhuset og offentliggøres
på hjemmesiden samtidig med indkaldelsen.
Næste års kontingent uændret.
10: Eventuelt: Formanden informerede om at der er søgt midler til nyt Eroningsudstyr i klubben. Søgt Lolland kommune om tilskud til hjælp til
kajakker. Der bliver afholdt bådudstilling i det gamle Mertz, hvor klubben
påtænker at deltage i samarbejde med NSR. Klubben deltager i møde ang.
Fælles vandsportscenter placeret på hestehovedet.
Der kan i den kommende tid være tidspunkter, hvor næstformanden vil være
behjælpelig i formandsarbejdet grundet helbredsproblemer hos formanden.
Carsten kommenterede at hjemmesiden er meget åben. Alle kan f.eks se
billeder af både roning og sociale arrangementer. Leif vender tilbage med
pris for område med login.
Der blev spurgt ind til ny bro: Der blev informeret omkring forløbet fra de
forskellige parter. Der er nok blevet misforstået noget fra begge sider
undervejs. Indtil videre repareres den gamle.
Ros og tak til HP for maskinassistance i forbindelse med op og i lægning af
broen.
Der blev opfordret til at der arrangeres et medlemsmøde så hurtigt som
muligt.
Der er tilføjet mulighed for at svømme om søndagen i marts måned. Minus d.
27/3.
Palle spørger om man ikke burde nedskrive nogle af aktiverne. Men det kan
give problemer i forbindelse med en evt. forsikringssag.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 9/3-22

Klubadresse Skibsværftsvej 2 – Postadresse Bresemanns Allé 58, 4900 Nakskov

