Generalforsamling 2012 - Holte Roklub
Mandag d. 6. februar 2012 kl. 19.00 i klubbens lokaler.
Antal fremmødte: Ca. 70 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer (Polo-repræsentant Anders Rohde
forhindret).
Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub
Mandag d. 6. februar 2012 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden fremlægger klubbens årsberetning.
3. Kassereren aflægger regnskab og præsenterer budget inkl. fastsættelse af kontingent og indskud.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand: Bjørn Christau (modtager genvalg)
6. Valg af næstformand: Lotte Madsen (ikke på valg)
7. Valg af kasserer: Lone Dall (ikke på valg)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
a. Rochef: Jan Bielefeldt (modtager genvalg)
b. Kajakchef: Jesper Staal (modtager ikke genvalg)
c. Kajakpolo-repræsentant: Anders Rohde (modtager genvalg)
d. Ungdomsrepræsentant: Helle Jensen (modtager genvalg)
e. Kajakmaterielforvalter (udenfor bestyrelsen, ikke på valg): Bo Abenth
f. Husforvalter (udenfor bestyrelsen, ikke på valg): Kim Holm
g. Scullerchef (udenfor bestyrelsen, ikke på valg): Karin Kjeldahl genopstiller ikke, bestyrelsen
foreslår Niels Gottlieb
h. Polo-materielforvalter (udenfor bestyrelsen ikke på valg): Martin Damstedt
9. Valg af revisor: Peter Wulff (modtager genvalg)
10. Valg af revisorsuppleant: Svend Ammitzbøll (modtager genvalg)
11. Eventuelt.
Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer.
Ad 1: Bestyrelsen foreslår Jesper Borch som dirigent
Jesper B. bliver valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
At dagsorden fremgår på side 5 i årets Sprøjt.
Stemmeberettigede er aktive medlemmer over 18 år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der stemmes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Supplerende anført i det fremsendte materiale om ”rod” i årstallene for valg af formand og næstformand,
men det er helt efter bogen at formanden vælges i lige år, næstformand og kasserer vælges i ulige år.
Derefter gives ordet til formanden.
Ad 2: Formandens beretning (Bjørn Christau)
Formandens beretning – teksterne fra PP-illustrationerne:
1) Året, der svandt (2011)
Bestyrelsen fungerer som et kollektiv med vedvarende fokus på:
- den daglige drift året rundt,
- faste processer for klubaktiviteterne,
- projekter for roaktiviteterne,
- projekter med hus og omverden,
….. dialog, kommunikation, trygge rammer.
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2) Roklubbens daglige drift
Bestyrelsesmøderne … og alt det imellem:
- strategier og handlingsplaner for processerne og projekterne,
- alt det uforudsete,
- flere møder, mails, uddelegeringer,
- regnskaber * og medlemskaber*.
3) Procesforløb i klubåret
Rutiner - faste og reviderede:
- instruktion og introduktion,
- struktur og sikkerhed for daglig roning,
- vedligehold af materiel og hus,
- bådhallens pladser,
- sociale aktiviteter.
4) Projekter for roningen
Særlige fokusområder:
- vandpesten … kvalt i egen succes,
- DHRC … genstart og stop,
- ungdoms-polokajak og -kapkano,
- kajak for voksne,
- 60+´er-aktiviteter.
5)
-

Projekter i / omkring hus
1.salprojekt øst stoppet, …vest på vej?
renoveringsbehov ydre hus,
kajakpolo-pontonbroen garantirepareres,
P-pladser ved klubben – processen i gang.

6) Nogle regnskabstal
Roede person-km 2011: ca. 114.000 (91.000)
heraf roning 55 % og kajak 45 %.
Materielomkostninger de sidste seks år:
roning 45%, kajak 43%, polokajak 12%.
7) Medlemskaber 2011:
Nu knapt 600 aktive medlemmer.
Medlemsflow:
indmeldte 2011: 103
udmeldte 2011: 67
…OG: Udmeldte meget tilfredse med deres oplevelser i / med Holte Roklub!
8) Konklusioner om 2011
Stor samhørighed og virkelyst i bestyrelsesarbejdet! ✪
Uforandret stort engagement fra alle frivillige … ingen nævnt, ingen glemt! ✪ ✪
Hip-hip-hurra for alle ildsjælenes gode indsats for Holte Roklub! ✪ ✪ ✪
Beretningen godkendt.
Ad 3: Kassereren aflægger regnskab og præsenterer budget inkl. fastsættelse af kontingent og indskud.
Grundig gennemgang ved kassereren.
Regnskabet og budgettet godkendt.
Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent og indskud.
Godkendt.
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”Lagkage-snit" af, hvor meget der bruges af hver krone til hvad:

2011
Fælles akt.16%
Trænere 8%
Forbund 7%
Materiel 20%
Klubhus 49%
P-plads 10%
Overskud 8%

2012
Fælles akt.15%
Trænere 7%
Forbund 6%
Materiel 29%
Klubhus 44%
P-plads 0%
Overskud 3%

Efterfølgende spørgsmål :
Ulla K: Er muligheden for etablering af vedvarende energi undersøgt? – BC: Dette er tidligere undersøgt,
kommunen var ikke klar - vi kan heller ikke vente på en genindtjening, der først kommer om 6-15 år.
Svend A: Klubben har en perfekt placering for et vand-varme-anlæg – BC: Godt input, men ikke lige på
tegnebrættet.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag.
a.: Bestyrelsens forslag: Fremrykning af kontingentindbetaling til 1.3. af hensyn til klubbens drift med behov
for flere likvider tidligst muligt i kalenderåret samt fordi medlemmerne skal have betalt inden sæsonstart.
Dette kan nemmere effektueres nu, hvor vi har et elektronisk system.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
b.: Fra 60+ gruppen (Christen A): Forslag om at bestyrelsen udvides med en repræsentant for 60+´erne til i
alt otte. Forslaget begrundet med gruppens størrelse og aktiviteter.
Efter en debat kom forslaget til afstemning: 24 stemte for, 42 stemte imod, 7 undlod at stemme.
Forslaget ikke vedtaget.
c.: 60+ gruppen (Norman EM): Forslag om, at der ved anskaffelse af den aftalte toer-inrigger om et år ikke
finder en fjernelse af en af de øvrige inrigger-toere sted. En toer foreslås placeret på gulvet foran
kajakstativerne. Bestyrelsen foreslår, at vi venter med at tage stilling til dette om et år. Dette tiltrædes.
d.: Bo B foreslår ro-km-beviser underskrives af den relevante bådchef.
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BC Bestyrelsen har på det sidste best.møde besluttet at uddelingen af guld- og sølvnåle ikke fortsætter
næste år – det er for bekosteligt. Det er i øvrigt bestyrelsens egen beslutning hvem, der underskriver
beviserne for de mange roede km. Forslaget ikke imødekommet.
Der var ikke flere rettidigt indkomne forslag.
Ad 5: Valg af formand: Bjørn Christau (modtager genvalg): Genvalgt.
Ad 6: Valg af næstformand: Lotte Madsen (ikke på valg)
Ad 7: Valg af kasserer: Lone Dall (ikke på valg)
Ad 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Rochef Jan Bielefeldt (modtager genvalg): Genvalgt.
Kajakchef: Jesper Staal (modtager ikke genvalg): Per Selchau foreslået. Valgt.
Kajakpolo-repræsentant: Anders Rohde (modtager genvalg): Genvalgt.
Ungdomsrepræsentant: Helle Jensen (modtager genvalg): Genvalgt.
Kajakmaterielforvalter (udenfor bestyrelsen, ikke på valg): Bo Abenth
Husforvalter (udenfor bestyrelsen, ikke på valg): Kim Holm
Scullerchef (udenfor bestyrelsen, ikke på valg): Karin Kjeldahl ønsker at fratræde.
På bestyrelsens indstilling tiltræder Niels Gottlieb.
Polo-materielforvalter (udenfor bestyrelsen, ikke på valg): Martin Damstedt
Ad 9: Valg af revisor: Peter Wulff (modtager genvalg) : Genvalgt.
Ad 10: Valg af revisorsuppleant: Svend Ammitzbøll (modtager genvalg): Genvalgt.
STOR tak til Karin Kjeldahl for en alsidig og stor indsats over flere år på mange felter indenfor roning i Holte
Roklub.
Tak til Jesper Staal, som har lovet at arbejde videre i planlægningsgruppen for kajakinitiativerne. Der er lagt
gode spor for efterfølgeren Per Selchau.
Ad 11. Eventuelt
Jørgen Flügge: Er der planer om at nedlægge ro-bassinet? BC nej.
Christen Ax.: Er der nogen, der bruger det overhovedet - evt. kunne pladsen bruges mere optimalt af andre?
Christ Ax.: Fremviser billeder af skader på inriggere ved denne vinters bådrenovering.
Norman EM: Det roder i omklædningsrummene. OBS på tilløb til graffiti på udsatte steder. Vi skal alle være
opmærksomme på, at der passes på klubbens ting.
Tage M.: OBS på at behandle inriggerne korrekt - især ved ophalingen.
John M: Opfordrer til at medlemmerne skal spare på det varme badevand.
Ved 22-tiden kunne formanden afslutningsvis takke medlemmerne for en god debat og et godt fremmøde –
samt dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen.

------------------------------Dirigent

-----------------------------Formand
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