
Opløftende generalforsamling 

Tekst og foto Leif Thygesen 
Nakskov Roklubs ordinære generalforsamling blev en positiv oplevelse, hvor hele 28 fremmødte 
medlemmer kunne konstatere, at der er opbakning til klubben og enighed om at arbejde for at Nak-
skov Roklub kan fortsætte den spæde medlemsfremgang, som kan konstateres efter sæsonen 2012. 
Økonomien er sund, der er god opbakning, når der skal udføres praktisk arbejde i klubben - og så 
lykkedes det at vælge både ny formand og ny kasserer uden dramatik. Poul Erik Wulff-Høyer aflø-
ser Morten Knudsen på formandsposten, mens der er lavet en overgangsordning således, at Karin 
Thauner afløser Otto Møller som kasserer den 1. juni 2013. Steen Larsen blev nyvalgt til bestyrel-
sen med ansvarsområde som sportschef/aktiviteter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 medlemmer mødte op for at del-

tage i debatten om Nakskov Roklubs 

fremtid 

 

Formandens beretning 

Da jeg for ti år siden blev valgt til formand havde jeg ikke forventet, at jeg skulle slås med konstant 
medlemsnedgang, en dårlig økonomi og flere store oversvømmelser af klubben, men således blev 
det – sådan indledte formand Morten Knudsen sin beretning og fortsatte: Til gengæld kan jeg da - 
her i min sidste beretning - glæde mig over, at vi nu har en solid klub både hvad angår medlemstal 
og økonomi. Jeg har været meget glad for de forskellige initiativer, som klubbens medlemmer selv 
har taget for at skabe aktivitet, og jeg synes, vi har fået en mere dynamisk klub. 
Nakskov Roklubs 125 års jubilæum havde naturligvis en fremtrædende plads i formandens beret-
ning. Morten nævnte blandt andet istandsættelsen af klubhuset, renovering af pokalskabene, en 
uforglemmelig reception med mange pæne taler, en særdeles imponerende udstilling og et flot jubi-
læumsskrift. Alt i alt havde jubilæet været med til at eksponere klubben godt i de lokale medier, og 
det gav også pote i form af lidt flere medlemmer. Ved jubilæet havde man benyttet lejligheden til at 
hædre Kalle for hans store arbejde med ”De historiske sider” i Årebladet. 
 



Roaktivitet 

I årets løb havde Nakskov Roklub holdt fem grillarrangementer, der havde været ture til blandt an-
det Alstrup og Assens, og vi havde deltaget i DFfRs Motionsturnering, hvor der kæmpes på med-
lemmernes gennemsnitlige antal roede kilometer. Vi endte på en stolt 54. plads ud af 55 klubber – 
stolt fordi vi turde stille op - der er 65 andre roklubber i Danmark, som ikke stiller op og dem har vi 
på den måde slået. Kilometermæssigt var der roet i alt 13.410 km. Erik Andersen havde roet flest 
kilometer i kajak, mens Signaturens beskedenhed forbyder ham at oplyse, hvem der fik overrakt 
kilometerpokalen. I øvrigt udtrykte formanden og flere i forsamlingen ønsket om, at ”kilometerkon-
gen” snart detroniseres – vi trænger til et nyt navn på Kilometerpokalen.  
Morten Knudsen sluttede sin sidste beretning med at opfordre til at gøre reklame for de gode ople-
velser, man får i Nakskov Roklub, og desuden var der også en kraftig opfordring til at tage godt 
imod de nye medlemmer, således at de hurtigt kunne blive en del af klubben. 
 
Regnskab 

Også for kasserer Otto Møller var det sidste tur i manegen. Som baggrund for årets resultat oplyste 
Otto, at bestyrelsen havde barberet udgifterne, hvor de fandt det forsvarligt. Der er fortsat et pænt 
stort hul mellem faste indtægter og faste udgifter til den forkerte side, men det dækkes af blandt 
andet grillarrangementer, gaver, annoncer i Årebladet, sponsorater og i ulige år kaproningen ”Lol-
lands Havørn”. Otto roste medlemmerne for at holde udgifterne nede og standarden oppe! Jubilæet 
havde bidraget med indtægter på cirka kr. 17.000, mens Otto på udgiftssiden kunne glæde sig over, 
at installering af fjernvarme havde vist sig at være en god investering, idet udgifterne til opvarm-
ning var faldet fra cirka kr. 42.000 (3.500 liter olie) til knapt kr. 25.000. I alt udviste regnskabet et 
overskud på cirka kr. 28.000 og klubbens likvide midler udgør et behageligt polster på cirka 
136.000 kroner. 
Der var et par opklarende spørgsmål til regnskabet om klubbens medlemstal, klubbens udgifter til 
grundleje og tilskud fra Lollands Kommune, og herefter kunne regnskabet godkendes med klapsal-
ver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhenværende formand Morten 

Knudsen til venstre siger goddag til 

nuværende formand Poul Erik Wulff-

Høyer, mens nuværende formand 

Poul Erik Wulff-Høyer til højre siger 

farvel til forhenværende formand 

Morten Knudsen  

 

Ny formand 

Efter eget ønske stoppede Morten Knudsen som formand. Til ny formand valgtes en gammel ken-
ding nemlig Poul Erik Wulff-Høyer, der for ti år siden blev afløst på formandsposten af netop Mor-



ten Knudsen – og på den måde praktiserer Nakskov Roklub genbrug og den nye formand må siges 
at have visse forudsætninger for at vide, hvad han går ind til.  
Der blev lavet en overgangsordning på kassererposten, så Karin Thauner afløser Otto Møller pr. 1. 
juni 2013. Nyvalgt til bestyrelsen blev Steen Larsen. Bestyrelsessuppleanterne Erik Andersen og 
Michael Hansen blev genvalgt. Genvalg var der også til revisorerne Jenny Larsen og Helle Juul 
Jørgensen samt deres suppleant Jørgen F. Andersen.  
 
Indkomne forslag 

Kontingentet fortsætter uændret. Bestyrelsens forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlem-
mer fra fem til syv blev nedstemt – klubbens samlede størrelse retfærdiggør ikke en bestyrelse på 
syv medlemmer. Man opfordrede i stedet bestyrelsen til at uddelegere opgaverne og nedsætte ud-
valg til at løse specifikke opgaver. 
Ebbe Andersens og Leif Thygesens forslag om at nedlægge Årebladet og i stedet integrere Årebla-
dets artikler på hjemmesiden af sted kom en del debat, men med et pænt flertal indstillede general-
forsamlingen til bestyrelsen, at Årebladet nedlægges. På et efterfølgende møde besluttede bestyrel-
sen, at martsudgivelsen er sidste nummer af den trykte udgave af Årebladet. Der arbejdes nu videre 
således, at hjemmesiden opgraderes for at sikre at artikler, der skulle have været bragt i Årebladet, i 
stedet kan findes på nakskovroklub.dk. Der var mange rosende til Ebbe Andersen for hans store 
arbejde med Årebladet.    
 

Som det sig hør og bør var der et 

par små presenter til de afgåede 

bestyrelsesmedlemmer. Her er 

det Morten Knudsen, der over-

rækker en gave til kasserer Otto 

Møller – eller også er det om-

vendt – for begge dele fandt sted. 

 

Eventuelt 

Under eventuelt takkede Poul 
Erik Wulff-Høyer for valget og 
oplyste, at han ville arbejde på at 
nedsætte flere udvalg for at få 
flere med i arbejdet, og udtrykte 
i øvrigt ønsket om godt samar-
bejde med alle. 
Finn Larsen fortalte om den 

istandsættelse af materialerummet, der er i fuld gang. Der er lavet et særdeles nydeligt stykke ma-
lerarbejde. 
Leif Thygesen opfordrede til at hjælpe til – eller stille op til kaproning, når Nakskov Roklub lørdag 
den 22. juni 2013 afholder Lollands Havørn. 
Jørgen F. Andersen påpegede en uheldig planlægning af GRINs arbejdsaften, som skyldes at Nak-
skov Roklub i år har planlagt standerhejsning en uge senere end sædvanligt. 
Ebbe Andersen opfordrede til, at der bliver nedsat et udvalg til at kulegrave klubbens situation og til 
at komme med et bud på en fremtidig målsætning for Nakskov Roklub. 
Otto Møller takkede Morten Knudsen for ti års arbejde på formandsposten. Du er en god roer, en 
god styrmand, du passer godt på bådene og du har været god til at organisere vores kaproning Lol-
lands Havørn, sagde Otto blandt andet. 
Morten kvitterede ved at takke Otto for fem års fremragende kassererarbejde. Da du tiltrådte lå 
klubbens økonomi nærmest i ruiner, men i dag afleverer du et flot regnskab, hvor de mørkerøde tal 
er afløst af et pænt overskud. 
Aftenens dirigent Torsten Schultz sluttede traditionen tro generalforsamlingen med et leve for Nak-
skov Roklub. 
 


