Generalforsamling 2013 - Holte Roklub
Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub.
Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00
Antal fremmødte: Ca. 60 medlemmer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Finn Träff)
2. Klubbens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, forelæggelse af det kommende års budget, og fastlæggelse
af det kommende års indskud og kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand (Bjørn Christau modtager genvalg)
6. Valg af næstformand (ikke på valg)
7. Valg af kasserer (ikke på valg)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Rochef: (Jan Bielefeldt modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Karin Schultz)
Kajakchef: (Per Selchau modtager ikke genvalg – bestyrelsen forslår Peter Sørensen)
Polo-repræsentant: (Anders Rohde modtager genvalg)
Ungdomsrepræsentant: (Peter Bisgaard modtager genvalg)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Formanden, Bjørn Christau bød velkommen til de fremmødte medlemmer.
Ad 1:

Valg af dirigent.

Finn Träff blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til den udsendte dagsorden.
I år blev indkaldelsen udsendt pr. email eller post.
I henhold til vedtægterne stemmes der ved simpelt flertal. Stemmeberettigede er aktive medlemmer over 18
år, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ad 2:

Formandens beretning

Bjørn Christau afgav beretning om året, der svandt - 2013. Bestyrelsen har vedvarende fokus på:
•
•
•
•
•

Den daglige drift året rundt,
Faste processer for klubaktiviteterne,
Projekter for roaktiviteterne,
Projekter med hus og omverden,
Eksterne relationer.

Præsentationen indeholdt følgende:

Roklubbens daglige drift
•
•
•
•
•

Bestyrelsesmøderne … og alt det imellem:
Strategier og handlingsplaner for processerne og projekterne,
Alt det uforudsete,
Flere møder, mails, uddelegeringer,
Regnskaber og medlemsskaber.

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.

Projekter for roningen
•
•
•
•
•
•
•

Fokusområder:
Fortsat handikapengagement,
Børne- og ungdoms-kajak,
Ungdoms-polokajak,
Ergometertræning… roning og kajak,
Differentierede tilbud for seniorer,
Optimere logistik for alle aktiviteter.

Nogle regnskabstal
•
•
•
•

Roede person-km 2013: 122.000 (114.000),
Heraf roning 57.000 og kajak 65.000,
Materielomkostninger de sidste otte år:
Roning 48%, kajak 42%, polokajak 10%.

Hjælp dig selv
•
•
•
•
•
•

Hjælp din klub
Hverve nye medlemmer,
Donationer og sponsorater,
Firmaarrangementer og events,
”Holte Roklubs venner”,
Praktisk fagkyndig bistand.

”Vi hjælper de andre”
•
•
•
•

Handikaperfaringerne spredes,
DKF- og DFfR-repræsentation,
Ungdomssamlinger,
Kommunen kalder…

Konklusioner om 2013
Uforandret engageret og tværgående bestyrelsesarbejde!
Uforandret stort engagement fra alle frivillige!
Vi kan stadig blive bedre!

Udfordringer i 2014
•
•
•
•
•

Konsolidering af medlemstal,
Flere gode aktiviteter for medlemmerne,
Involvering af flere medlemmer i alskens opgaver,
75-års-jubilæet fejres ved standerhejsning 5. april
Jubilæumsfest 24. maj!

Projekter i / omkring huset
•
•
•
•
•
•
•

Isolerende skillevæg i bådhal på vej,
Omplacering af klub-pologrej på vej,
1.salprojekt mod vest skal planlægges,
Renovering ydre hus på standby,
Mere permanent vandpestsikring,
Kajakpolo-pontonbroen garantirepareret,
P-pladser ved klubben på standby.

Eksempler på procesforløb
•
•
•
•
•

”penge på kontoen”
Skillevæg i bådhal,
Nyt materiel,
Energi og miljø,
Førstesalsprojekt.

Der blev spurgt til beretningen:
Formanden oplyste, at der ikke er planlagt reparationer på bådebroen.
Ad 3:

Aflæggelse af det reviderede regnskab, forelæggelse af det kommende års budget, og
fastlæggelse af det kommende års indskud og kontingent

Formanden, Bjørn Christau fremlagde regnskabet.
Siv Hjorth påpegede, at kontingent til eksterne foreninger (nationale foreninger) er steget 50 %. Der er dog
ikke meget at gøre ved det.
Regnskabet blev godkendt.
Det blev påpeget, at der er væsentlige stigninger i udgifter til ungdomstrænere. Dette harmonerer dårligt
med det generelle princip om, at klubbens aktiviteter bygger på frivillighed.
Det skyldes, at ungdomsaktiviteterne er udvidet væsentligt, og at der er 2 nye ungdomstrænere. Det blev
påpeget, at det er væsentligt at investere i ungdommen.
Budgettet med årets indskud og kontingent blev godkendt.
Ad 4:

Indkomne forslag

Der var fire forslag til behandling:

Forslag 1 fra Ole Birch var et forslag om, at bestyrelsen skulle anmodes om at afgive en række oplysninger
vedrørende klubbens energiforbrug. Ole Birch var ikke til stede for at motivere forslaget.
Bestyrelsen tilkendegav at ville indlede en dialog med Ole Birch om at gennemføre energibesparende
foranstaltningen. Dette blev taget til efterretning uden afstemning.
Forslag 2 fra Lis Klose om etablering af en trappe til 1. sal. Forslaget blev motiveret af Finn Poulsen. Han
anslog, at en trappe kunne etableres for ca. 12.000 kr.
Det blev oplyst, at der allerede ligger et projekt, men det vil nærmere koste 30.000 kr., ligesom det vil kræve
en myndighedsbehandling, såfremt der etableres trappe og ændres anvendelse af 1. salen.
Bestyrelsen vil godt koble spørgsmålet om trappe sammen med spørgsmålet om indretning og anvendelse
af 1. salen.
Forslaget blev forkastet med overvejende flertal, og bestyrelsen arbejder videre med en samlet løsning.
Forslag 3 fra en gruppe medlemmer om at etablere aktiviteter med havkajak i klubbens regi.
Forslaget var delt i to, idet der var et forslag om instruktion og indkøb af trailer og kajakker, og et andet
forslag om instruktion og kun indkøb af trailer.
Jan Bielefeldt motiverede forslagene.
Forsamlingen var generelt positiv over at etablere aktiviteter med havkajak i klubbens regi. Disse kan
realiseres indenfor foreningens formål, men der var også almindelig enighed om, at der er tale om en
aktivitet ”ud af huset”, således at der ikke skal være havkajakker i klubhuset til brug på Furesøen.
Bestyrelsen ville gerne arbejde for forslaget, men det var problematisk at forslaget pålægger bestyrelsen at
igangsætte aktiviteter og disponere midler. Den rigtige proces er, at bestyrelsen arbejder for forslaget,
indenfor den almindelige prioritering og de vedtagne økonomiske rammer for foreningens aktivitet. Der kan i
den forbindelse nedsættes en gruppe af frivillige, der arbejder med at realisere forslaget, og at bestyrelsen
kan støtte arbejdet med økonomi uden at der ligger noget konkret tilsagn om dette.
Bestyrelsen tilkendegav således at ville arbejde for at realisere forslagene, og forslagsstillerne trak herefter
forslagene.
Forslag 4 om at genindføre familierabatten.
Andreas Borg oplyste, at han egentlig ønskede en debat om familierabat, snarere end et konkret forslag.
Bestyrelsen forklarede, at familierabatten er meget tung at administrere, og selvom man kan sige både for
og imod, har det administrative hensyn været bærende for afskaffelsen. Det vurderes dog også, at
kontingentindtægterne vil blive højere, men det vides naturligvis først, når man ved, hvor mange
udmeldelser, der bliver forårsaget af den manglende rabat.
Det blev påpeget, at en del af de hensyn, som tidligere begrundede familierabat, (besparelse på
udsendelser, etc.) ikke længere er til stede.
Der var en bred debat om familierabatten uden at der var noget udtalt ønske om at genindføre den. Andreas
erklærede sig tilfreds med dette.

Ad 5:

Valg af formand

Bjørn Christau blev genvalgt.
Ad 6:

Valg af næstformand

Lotte Madsen var ikke på valg.
Ad 7:

Valg af kasserer

Robert Larsen var ikke på valg.
Ad 8:

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Sørensen blev valgt
Karin Schultz blev valgt
Anders Rohde blev genvalgt
Peter Bisgaard blev genvalgt
Bestyrelsen består herefter af:
Bjørn Christau (formand – 2 år)
Lotte Madsen (næstformand – 1 år)
Robert Larsen (kasserer – 1 år)
Peter Sørensen (kajakchef – 1 år)
Karin Schultz(rochef – 1 år)
Anders Rohde (polokajakchef – 1 år)
Peter Bisgaard (ungdomsrepræsentant – 1 år)
Ad 9:

Valg af revisor og revisorsuppleant

Peter Wulff blev genvalgt som revisor.
Siv Hjorth blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 10:

Eventuelt

Bjørn Christau opfordrede frivillige til at melde sig til posten som kontingentkasserer, der er ledig.
Per Selchau fortalte, at der er et nyt tiltag på vej med det nye ansvarsområde: Kapkajak-chef, og Torsten
fortalte om ambitionerne på området.
Finn Poulsen fortalte fra reparationsholdet, at man ser en del skader på bådene fra at der bliver trådt ned i
bordet i forbindelse med skifte på vandet. Man skal passe på ikke at gøre det.
Han oplyste også, at båden Siv er en dårlig kvalitet, og at den bør udskiftes.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.15, og dirigenten takkede for god ro og orden.

_______________________________
Dirigent

_______________________________
Formand

