Generalforsamling 2011 - Holte Roklub
Torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 i klubbens lokaler.
Antal fremmødte: 48 medlemmer + bestyrelsen (alle syv).
Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub.
Torsdag d. 3. februar 2011 kl. 19.00
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab og formanden præsenterer budget
Fastsættelse af kontingent og indskud
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (modtager genvalg)
Valg af næstformand (ikke på valg)
Valg af kasserer (modtager genvalg)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (alle modtager genvalg)
Rochef: Jan Bielefeldt
Kajakchef: Jesper Staal
Polo-repræsentant: Anders Rohde
Ungdoms-repræsentant: Helle Jensen
Udenfor bestyrelsen (ikke på valg)
Scullerchef: Karin Kjeldahl
Husforvalter: Kim Holm
Kajak-materiel-forvalter: Martin Damstedt

10. Valg af revisor: Peter Wulff (modtager genvalg)
11. Valg af revisorsuppleant: Svend Ammitzbøll (modtager genvalg)
12. Eventuelt

Ref.: Lotte Madsen

Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer.
Ad 1: Bestyrelsen foreslår Jesper Borch som dirigent.
Jesper B bliver valgt og konstaterer:
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Stemmeberettigede er aktive medlemmer over 18 år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der stemmes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Derefter gives ordet til formanden:

ad. 2 Formandens beretning (Bjørn Christau)
Formandens beretning – teksterne fra PP-illustrationerne:
Året, der svandt (2010):
1) nyetableringer
2) materiel
3) roningen
4) medlemmerne
5) bestyrelsen
Året, der kommer (2011):
6) nyetableringer på vej
7) – og en særlig tak til….
1) Nyetableringer (2010):
- overvågning langs huset,
- adgangschips til motionsrummet,
- fælles broanlæg omkring polobanen,
- forlængelse af eksisterende broanlæg,
- asfalt helt til klubhuset.
2) Materiel (2010):
- ny firer-inrigger,
- otte nye kajakker og fire velholdte brugte,
- to nye polokajakker og to nye mål.
3) Roningen (2010):
- velfungerende roprotokol med to skærme,
- introduktion af ca. samme antal nye roere,
- ultimo 2010 nu 561 aktive,
- roning i fremmed farvand,
- flotte præstationer i kajakpolo,
- mere børne-ungdoms-roning,
- mere outriggerroning,
- DHRC genopstået.
4) Medlemmerne:
Uforandret stor, værdifuld indsats ved
- instruktion og introduktion,
- vedligehold og renovering,
- sociale aktiviteter,
samt:
-

marinbiologisk hoveri

5) Bestyrelsen:
Store ressourcekrævende aktiviteter i 2010:
- stigende kommunale udfordringer med
ansøgninger/dokumentation, etableringer
….. og ”vandpest”bekæmpelsen,
- omlægninger af medlemsregistrering/ kontingentopkrævning og regnskabssystem.

6) Nyetableringer på vej (2011):
- stabilgrus (langs asfalten ved klubben),
- trappe til 1. sal,
- afskærmning til to kajakergometre på 1. sal,
- mindre tilpasninger for fysisk fkt.shæmmede.
7) – og en særlig tak til:
Susan

Spørgsmål / kommentarer til beretning: Ingen.
Beretningen godkendt.
ad.3a Kassereren fremlægger regnskab (Lone Dall) (Regnskab og budget offentliggjort og omdelt inden)
Spørgsmål / kommentarer til regnskabet:
Jørgen Tilgodehavender? Kommunalt tilskud sidste halvdel (flydebroen) kom s.a. først til udbetaling primo
januar d.å.
Andreas Medlems-udskiftning? Vi kender tallene ganske nøje: Gennem de sidste mange år har der på
årsbasis været ca. 100 udmeldinger og ca. 125 indmeldinger.
Palle Høj ind-/udmeldelse i forhold til andre idrætsgrene? Nej – og der er mange forklaringer på dette
forhold, men man kan konstatere, at ca. halvdelen af klubbens medlemmer har været medlemmer mindre
end 3 år. Bestyrelsen holder øje med udviklingen.
Susanne Der kommer gode kontingentmidler ind for hver nyt medlem, uanset det er stadig meget
resursekrævende for klubben (instruktører og medlemsregister især) med mange medlemmer ud/ind.
Andreas Vigtigt, at appellere til "de faste" medlemmer om at gøre hvad de kan for at fastholde nye
medlemmer.
Jesper B. Også stor medlemsudskiftning i mange andre foreninger:
Palle Kan der arbejdes med nye aktiviteter for at fastholde de nye medlemmer? Der er bl.a. nye tiltag med
aktivitetshold for kajakroere ”med sved på panden”. Det er dog fortsat op til folk selv at udnytte de mange
aktivitetsmuligheder klubben stiller til rådighed.
Christen A Mindre indtægter ved udlejning? Mindre indtægt pga. færre udlejninger i 2010 end i de
forudgående år.
Regnskabet godkendt.

ad.3b Formanden (Bjørn Christau) fremlægger budget 2011
Inden det kommende budget kan fremlægges må et fremsendt forslag fra medlemmer behandles, idet det
ved forsamlingens godkendelse vil kunne få indflydelse på det kommende budget:
Forslag ved Kirsten & Jens Holsøe: Kontingentrabat til pensionister på linje med den rabat, der gives i de
fleste af kommunens foreninger: Kirsten Der gives fx pensionistrabat på 100 kr. i Holte Gymnastik
Mette Søllerød-Nærum badminton ingen reduktion, men tilskud til foreningen fra kommunen.
Per S Områdets pensionister er ikke ligefrem blandt landets fattigste.
Hans Udelukkende et spørgsmål om refusion fra kommunen.
Hans Henrik Til unge under 25 år og ældre over 65 år får vi tilskud, samt til husets drift.

Jette Årskontingentet er ikke højt i forhold til ex. fitness.
Bjørn "Birkerød ordningen" er en klippekortsordning, hvor man kan ”shoppe” rundt til forskellige aktiviteter.
Den ønsker vi ikke her i Holte Roklub: Her er alle ligeværdige medlemmer, fordi vi ønsker at alle i alle
sammenhænge skal have adgang til det hele "altid". Pensionist rabat er unaturlig for os.
Jens Kan høre på debatten, at der ikke er tilslutning til forslaget, som derfor trækkes tilbage.
Dernæst egentlig fremlæggelse af budget 2011
Spørgsmål / kommentarer til budget 2011:
Finn Ekstraordinært vedligehold, hvad dækker det? Asfalt, stabilgrus, trappe til første sal og lign.
Gitte Kan Sprøjt udsendes flere gange årligt? Medlemmerne er glade for Årssprøjt i papirform. Vi vil ikke
bruge midler på flere udsendelser. Hjemmesiden er meget aktiv. Måske er der mindre papir-udgivelser på
vej til fremlæggelse i klubben.
Christian T Kontingenter kan med fordel opdeles i indskud og kontingent i opstillingen.
Hans-Henrik PBS-opkrævning kan nok være en fordel til fastholdelse af medlemmer.
Hans K Historisk set har vi de seneste år haft store uforudsete udgifter, hvad hvis vi skal ud at låne? Vi vil
nødigt ud og låne. Kun voldsomt presset kan det være nødvendigt at gøre det.
Budgettet godkendt.
ad.4 Fastsættelse af indskud og kontingent
Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent og indskud.
Spørgsmål / kommentarer til fastsættelse af indskud og kontingent:
Christian T Forslag om at indskuddet hæves til 750 kr. (p.t. 500 kr. for voksne og 250 kr. for børn)
Hirch Vi skal ikke lægge budget efter hvor mange medlemmer der kommer ind, vi skal lægge et budget så
medlemmerne vil blive og så tænke over, hvad der skal til for at folk bliver.
Andreas Omsætningen/udskiftningen er "normal" i forhold til andre klubber, i forhold til en virksomhed er
medlemsudskiftningen stor. Tænk kreativt for at holde på medlemmerne.
Per S Indskud kan med fordel sættes op. God oversigt i Sprøjt over medlemsfordelingen: Evt. graduering i
forhold til alder.
Dirigenten Vi taler om medlemmer som melder sig ind eller ud versus indskuddets størrelse.
Hirch Lær medlemmerne at behandle materiellet ordentligt og derved spare på vedligehold
Jesper B Reparation af et enkelt hul i en båd kan koste to års kontingent. Det kan fx vises i budgettet.
Opsæt pædagogiske tavler i klubben.
Peter W Må man overhovedet stemme om et forslag der ikke er indsendt (= Christian T´s fremsatte)? Det
kan vi godt, da denne generalforsamling er beslutningsdygtig.
Palle Hvad koster et kursus her i forhold til andre klubber? Kan ikke besvares entydigt, der er forskellige
modeller for det. Vi Har ”Årskontingent plus indskud” for nye medlemmer.
Pernille Kan der differentieres i indskud hvis man tilfører klubben en ro-kompetence? Ikke til at administrere.
Thomas OK med højere indskud for bemidlede personer, men hvad med familien med 3 børn(?)
Hirch Hvad er formålet med indskud for nye? Man kommer med i et velfungerende fællesskab med
renoveret hus med masser af velfungerende materiel.
Per S Ikke afstemning nu, men bestyrelsen må arbejde videre med overvejelserne.
Andreas Forslaget bør være et grundlag for videre drøftelse i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.
Christian T Ønsker afstemning nu om et forslag, hvor indmeldelsesgebyret for voksne hæves til 750 kr. og
fortsætter uændret for børn(= medlemmer under 18 år) på 250 kr.
For forslaget = 17
Imod = 25 Ved ikke/stemmer ikke = 13.
Således godkendes bestyrelsens forslag om uændret kontingent og indskud.

ad.5 Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen: For at kunne indføre online Dankortbetaling til fx fester, ture, rotøj mv. fremsættes forslag
til vedtægtsændring af § 10 klubbens bestyrelse stk. 8 til også at rumme denne mulighed med den nye tekst:
Bestyrelsen udarbejder roreglement, husreglement og handelsbetingelser.
Forslaget godkendt.
b) Jan Bielefeldt: Foreslår deltagerbetaling for ekstra roskoler (inkl. T-shirts) (fx inrigger-roere der ønsker at
ro kajak og omvendt) : At sikre korrekt og bindende tilmelding til roskolerne samt dække nettoomkostninger.
Spørgsmål/kommentarer til forslaget:
Lisbeth Folk kan da selv betale for ekstra trøjer, vis de behøver dem.
Thomas Pas på med etablering af en brugerbetalings-klub.
Birgit Medlemmerne har da T-shirts i forvejen.
Palle Det er vel en klub, hvor kontingentet dækker for eksisterende medlemmer for nye rokurser(?)
Andreas Er probleme,t at folk melder sig fra i sidste øjeblik - hvad vil vi opnå? Jan: Nemmere administration.
Martin Hvad er problemet - det har altid været et tilbud i klubben at man kan lære at ro i alle klubbens
discipliner over kontingentet(?)
Christian T Vi er medlemmer i en roklub, som har det hele at byde på: Vi betaler et samlet kontingent for
det.
Tage H Hvad skal vi bruge det til? Jan: Alle kursuspladser skal på nettet
Normann Det skal være muligt at lære det hele uden ekstra betaling.
Susan Forslaget er ikke en god ide.
Lone D Med det nye medlemssystem vil al tilmelding i fremtiden foregå over nettet: Primært er dette forslag
fremsat for at lette medlemsregistreringen.
Vibeke Hvis vi vil have medlemmerne til at blive i klubben skal vi ikke lave dette tiltag.
Finn Kan det virkelig passe, at det er EDB-systemet, der afgør hvad vi kan eller ikke kan(?)
Christian T Vi har aldrig stemt for brugerbetaling i denne klub
Hirch Hvor mange skifter mellem disciplinerne? Jan: Ca. 20 pr. år. Det skal uforandret være et tilbud, at man
kan prøve/lære "det hele”. Reelt kun et problem, hvis man ved sen afmelding taber en plads på en skole,
som kunne være solgt til et nyt medlem.
Jesper S Hvis det kun er for at registrere medlemmer på en liste, så sæt prisen til 0 kr. for medlemmer.
Lis K Er det ikke teknisk muligt at tilmelde sig en skole uden gebyr? Jan: Jo det er det.
Jan Bielefeldt trækker forslaget tilbage.
c) (Jan Bielefeldt) Forslag: Danne en morgenbader-afdeling i HR for max. 20 deltagere (medlemskab 600
kr.)
Baggrund: Vi har de perfekte faciliteter til dette, som kan deles med andre. Det vil ikke genere nogen, der
kommer ekstra penge på kontoen og sandsynligvis vil de (morgenbaderne) efterfølgende melder sig ind som
roere.
Thomas Klap hesten, klubben er ikke en "cash cow".
Martin Det er en roklub - ikke en badeklub.
Normann Pas på med at alle mulige ”lige” kan meldes ind.
Susan Hvis man vil vinterbade, så tag ud til Øresund!
Hans Det kan ikke anbefales, at vi skal dele faciliteter med "medlemmer" der ikke vil ro.
Vibeke Harm over, at de nuværende vinterbadere i klubben har gratis sauna. Svar fra Jan B: Der kan godt
justeres lidt på, hvem der har lov til at tænde. Overordnet: Saunaen skal ikke være tændt ”altid”.
Tage Vi er en roklub, hvor vi alle betaler samme kontingent og vil ikke i denne klub have "fraktioner".
Per S Jeg vil ikke dele klubbens faciliteter med "badere", men med folk som vil ro.
Christian T Modstander af forslaget.
Hans K Se til sammenligning, hvor stramme reglerne er for passive medlemmer.

Jan Bielefeldt trækker forslaget tilbage.
ad. 6 Valg af formand: Genvalgt.
ad. 7 Valg af næstformand: Ikke på valg i år.
ad. 8 Valg af kasserer: Lone Dall valgt (Siv Hjorth bortrejst yderligere et år).
ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Alle genvalgt.
ad. 10 Valg af revisor: Genvalgt.
ad. 11 Valg af revisorsuppleant: Genvalgt.
ad. 12 Eventuelt:
•

Vandpest: Information v. Lotte Madsen: Vandpesten var i 2010 et stort problem for klubben, der er
efterfølgende nedsat en task-force gruppe med repr. fra fire af søklubberne i Furesøen samt
kommunale embedsmænd. HR er repræsenteret ved næstformanden i dette arbejde. Efter en
fordelingsnøgle sv.t. antallet af klubmedlemmer skal vi yde en arbejdsindsats mod vandpest i 2011.
Der vil blive indkaldt til vandpest-arbejdsdage/weekender - formentlig 3 gange i sommerens løb.
En "arbejdsplan" for bekæmpelsen udarbejdes, nærmere information bringes på hjemmesiden.

•

Klub"portal": Information v. Jan Bielefeldt : Digitalisering af klubben via navn og medlemsnr. Alle
kan selv ændre øvrige data. Store fordele ved bl.a. kontingentopkrævning over netbank (vi sparer
porto), PBS- tilslutning, Dankortbetaling mv. – gerne over hjemmesiden. Igangsættes snarest.
Replikeringsprogram over ro-protokollen: Derved ses det tydelig, hvem der ikke er betalende
medlem og dermed har roforbud indtil kontingentet er betalt – evt. via Dankort i klubben.
Nyindmeldelse vil også ske via hjemmesiden inkl. betaling, tildeling af plads på ro- /kajakskoler - og
ventelister til samme. Klubtøj, bøger osv. kan nu sælges over nettet. Gruppe-SMS udsendelser kan
ske til til alle eller undergrupperinger. Medlemskort kan udstedes, hvis vi ønsker det. Foto af alle
medlemmer kan lagres i systemet, hvis vi vil. Fester kan betales over nettet, afmeldingsgebyr kan
administreres på samme vis – efter bestyrelsesbeslutning.

Spørgsmål / kommentarer til det nye medlemssystem:
Martin Stadig gælder det, at ingen ”automatisk” har lov til at ro alt - bare fordi man står i roprotokollen.
Jesper S Screeninger af nye kajakmedlemmer inden frigivelse: Færdigheder, som man skal kunne for
at blive frigivet som kajakroer bliver afgørende.
Susan Hvem tager sig i praksis af et nyt medlem? E-mailmeddelelse sendes til rette "chef".
Susan Trækker systemet automatisk familie rabat? På samme adresse: ja.
Thomas Datasikkerhed? Systemet består af indkøbte moduler, som er godkendte/certificerede af PBS.
Christian T Kan vi med systemet undgå at få nye medlemmer indmeldt, som er smidt ud af andre
klubber? Det har vi aldrig kunnet – og det kan vi heller ikke med det nye system.
Flügge For 60+ ro-kurserne er der kun få dage fra tilmelding til kursus - vil det være et problem?
Indmeldelse kan nemt ske via PC-er i klubben, hvis man fx ikke har computeradgang hjemme eller hvis
indmeldelse og betaling skal ske ”her og nu”.
Norman Bliver der i fremtiden ikke opslag med tilmelding til ture? Nej. Ture tilmelder man sig fremover
elektronisk. Fx til Lagan inkl. betaling - ligesom de ture, der er gratis.
Jette Kan der ved evt. overtegning udarbejdes en venteliste? Ja, det bliver muligt.
Lisbeth Vi kan sende @mails til alle, men desværre har alle ikke en mail adresse? Alternativt formidles
generel information stadig på hjemmesiden:
Lis Er fastnet-tlf.nr. lige så godt at anføre på medlemslisten, som mobil nr.? Ja, men SMS-rundsendelser
kan jo ikke ske dér.
Susanne Ved folk det? Det kan vi ikke meddele enkelt nu, så alle må hjælpe med at få systemet
opdateret.

Jette Hvad med dem, der har glemt deres medlemsnr.? Kontakt Jan Bielefeldt for dette.
Andreas Hvordan med ændringer i registreringerne vedr. kontingentopkrævninger, hvis fx ens egne
børn vil meldes ud eller ind? Kassereren sender ændringerne til PBS:
Forpladsens færdiggørelse? Finn Poulsen spørger, formanden svarer: Stabilgrus på begge sider af
det asfalterede område, nøje aftalt med kommunen er planen. Generelt vil vi i øvrigt vedvarende
opfordre medlemmerne til hensynsfuld kørsel t/r klubben samt hensynsfuld parkering ved klubben og
i nærområdet.
•

DHRC (Dansk Handikap Ro Center): Information v. Lotte Madsen: DHRC er genopstået med Holte
Roklub som base. En selvstændig konto og bogføring for dette projekt vil naturligvis atter blive
etableret. Det er målet at forsøge at nå kvalifikation til PL i London 2012 – gerne for flere
outriggerbåde. Information kommer især via hjemmesiden om fremdriften i projektet.

•

Vinterbadetrappe af træ ? Svend Erik spørger. Om muligheden for at få en trappe, der går ud i
vandet i stedet for ned i vandet? Ja – det vil bestyrelsen gerne overveje.

•

Frivilligt arbejde i klubben – formidling / fordeling af forskellige opgaver, fx. husalfens-to-do? Oplæg
ved Karin Kjeldahl: Vi har brug for dedikerede medlemmer til de en række opgaver. Tænk i at få
formidlet, hvor assistance er ønsket. Formanden svarer: Vi tænker meget i disse baner – og udvider
meget gerne løbende svarende til definerede behov.

•

Pladsen er trang til bådmateriellet – især de store både? Rochefen informerer: Smeden har givet et
tilbud på nye, mindre pladskrævende vanger til nogle af bådene. Ligeledes arbejdes der på
løsninger med bådvogne til alle inriggerne, når der bliver plads til det.

•

Sauna – kan den fx programmeres til at være tændt et givet tidspunkt ved sæsonens tidlige kajakskoler? spørger Hirch. Formanden svarer: Ved solid underafkøling skal man ikke i sauna, men i
stedet "opvarmes" langsomt. Driftssikre, økonomisk hensigtsmæssige udvidelser af saunaens SMSstyrede anvendelse ved roinstruktion o.l. modtages gerne.

•

Førstehjælps kursus søndag d. 3 marts 2011 for instruktører.

Ved 22-tiden kan formanden takke medlemmerne for et godt fremmøde og en aktiv, konstruktiv debat.
Dirigenten takkes for at have styret generalforsamlingens afvikling på bedste vis!

______________________________________________________________________________________

________________
Dirigent

_________________
Formand

