Generalforsamling 2015 - Holte Roklub
Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub.
Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00
Antal fremmødte: Ca. 80 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 er ikke på valg)
6. Valg af næstformand (Lotte Madsen modtager genvalg)
7. Valg af kasserer (Robert Larsen modtager genvalg)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Rochef: (Karin Schultz modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Peter Bisgaard)
Kajakchef: (Peter Sørensen modtager genvalg)
Polo-repræsentant: (Lars Bygholm modtager genvalg)
Ungdomsrepræsentant: (Bestyrelsen foreslår Pernille Balslev-Erichsen)
Klubkoordinator: Nyt ansvarsområde (Bestyrelsen foreslår Tine Overby)
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

Formanden, Bjørn Christau bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede bestyrelsen.
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. e-mail 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 - 2014. 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.

Sikkerhed altid i fokus
•
•
•
•
•

Førstehjælp og hjertestarter,
Platformen og pontonerne,
Ro-reglementet altid i fokus,
Sikkerhed på vandet for alle,
Nye regler for betalte arrangementer.

Projekter for roningen
•
•
•
•
•
•
•

Fokusområder:
Handikapengagement, kun lidt i HR nu,
Børne- og ungdoms-kajak,
Ungdoms-polokajak,
Ergometertræning… roning og kajak,
Differentierede tilbud for seniorer,
Optimere logistik for alle aktiviteter.

Nogle regnskabstal
•
•
•
•
•
•

Roede person-km 2014:
Roede person-km 2013:
Roede person-km 2012:
Roede person-km 2011:
Roede person-km 2010:
Uden ”gæste-km.”

120.079,
119.986,
114.130,
109.013,
83.894,

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 2014
Uforandret engageret og tværgående bestyrelsesarbejde!
Uforandret stort engagement fra alle frivillige!
Vi kan stadig blive bedre!
Projekter i / omkring huset
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre ophæng af scullere,
Kajakker placeres logisk/praktisk,
Placering af polokajakgrej optimeres,
1.salprojekt … ekstraordinær generalforsamling,
Renovering ydre hus på standby,
Mere permanent vandpestsikring,
Kajakpolo-pontonbroen holder vist…,
P-pladser ved klubben på standby.

Udfordringer 2015
•
•
•
•
•
•

Konsolidering af medlemstal,
Flere gode aktiviteter for medlemmerne,
Involvering af flere medlemmer i alskens opgaver,
Ny 1. sal på tegnebrættet,
Ungdoms-elitekajakøkonomien,
Fortsat fokus på sikkerheden.

Konklusion – også i 2015
Fælles ansvar og gensidig respekt for vores fundament.
Per Selchau fremkom med en kommentar til beretningen.
Beretningen blev i øvrigt vedtaget med applaus.
Ad 3:

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

Kassereren, Robert Larsen fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsens budgetforslag indeholdt et forslag om, at alle medlemmer betaler samme kontingent. Hidtil har
medlemmer under 18 år betalt et kontingent svarende til 50 % af det normale kontingent. Budgetforslaget
indeholdt således en stigning i kontingentet for medlemmer under 18 år.

Flere medlemmer talte imod denne stigning for medlemmer under 18 år og ønskede at besvare det lave
kontingent for unge.
Andre medlemmer talte for forslaget, og nogle ønskede en generel kontingentstigning til dækning af
klubbens øgede udgifter.
Dirigenten satte et ændringsforslag til budgettet til afstemning, hvorefter at det fastholdes, at budgettet for
unge kun skal udgøre 50 % af det normale kontingent. For ændringsforslaget stemte 30, imod stemte 33, og
forslaget var herefter forkastet.
Bestyrelsen fremsatte herefter et kompromisforslag, hvorefter kontingentet for medlemmer over 18 år skal
udgøre 1.800 kr. årligt, mens kontingentet for medlemmer under 18 år skal udgøre 1.100 kr. årligt. Dette
giver nogenlunde samme kontingentindtægter som forudsat.
Dette forslaget blev vedtaget med overvejende flertal, og budgettet blev herefter godkendt.
Ad 4:

Indkomne forslag

Der var to forslag til behandling:
Forslag 1 fra Per Selchau om roning efter solnedgang i perioden 1.10 - 30.4:
"Bestyrelsen pålægges at tilpasse ro-reglementet således at roning i kajak er tilladt efter solnedgang for
frigivne voksne kajakroere.
Endvidere pålægges bestyrelsen at tilpasse ro reglementet således at kajakroere under 18 år kan ro efter
solnedgang i følge med en voksen frigiven kajakroer.
Det bør samtidig indskærpes at al roning i Holte Roklub sker på medlemmets eget ansvar - det være sig
sommer og vinter.
For medlemmer under 18 år skal forældre eller værge attestere at det pågældende medlem må ro efter
solnedgang i følge med en voksen frigiven roer."
Forslaget blev drøftet, og bestyrelsen fandt forslaget for vidtgående, men tilkendegav, at den løbende
arbejder med tilpasning af ro-reglementet, og at bestyrelsen er indstillet på at indarbejde
dispensationsmuligheder for erfarne roere og roere med særlige træningsbehov.
Per Selchau fastholdt forslaget.
Forslaget blev drøftet og sat til afstemning.
For forslaget stemte 18, og imod stemte 22. Forslaget var herefter forkastet.
Forslag 2 fra Per Selchau om indretning af motionsrummet således at der er lige plads til styrketræning og
ro-ergometer træning.
"Det pålægges bestyrelsen at indrette vægtrummet således at den vestlige halvdel af rummet indrettes til
styrketræning med stødabsorberende gulv og udstyr der aftales nærmere med gruppen af medlemmer der
træner styrketræning.
Den østlige halvdel af lokalet indrettes til brug for ro-ergometer træning på en måde som er under de givne
forhold er optimal for gruppen af medlemmer der dyrker denne motionsform."

Per Selchau oplyste, at forslaget tager udgangspunkt i den uro, der har været omkring brug af vægtrummet,
men at forslaget var fremsat, før han fik kendskab til bestyrelsens planer om indretning af førstesalen. Han
bad derfor om at få forslaget flyttet til den ekstraordinære generalforsamling, som bestyrelsen forventer
afholdt senere på året.
Dirigenten noterede på den baggrund, at forslaget var trukket tilbage, og at bestyrelsen har modtaget
begæring om at optage forslaget på dagsordenen til den forventede ekstraordinære generalforsamling.

Ad 5:

Valg af formand

Bjørn Christau var ikke på valg.
Ad 6:

Valg af næstformand

Lotte Madsen blev genvalgt.
Ad 7:

Valg af kasserer

Robert Larsen blev genvalgt.
Ad 8:

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Sørensen blev genvalgt
Lars Bygholm blev valgt
Peter Bisgaard blev genvalgt
Pernille Balslev-Erichsen blev valgt
Tine Overby blev valgt
Bestyrelsen består herefter af:
Bjørn Christau (formand – 1 år)
Lotte Madsen (næstformand – 2 år)
Robert Larsen (kasserer – 2 år)
Peter Sørensen (kajakchef – 1 år)
Peter Bisgaard (rochef – 1 år)
Lars Bygholm (polokajakchef – 1 år)
Pernille Balslev-Erichsen (ungdomsrepræsentant – 1 år)
Tine Overby (klubkoordinator – 1 år)
Udenfor bestyrelsen er endvidere følgende tillidshverv:
Niels Gottlieb (scullerchef)
Kim Holm (husforvalter)
Bo Abenth (kajak-materiel forvalter)
Torsten Tranum-Møller (kapkajakchef)
Mette Kjøller (kontingentkasserer)
Ad 9:

Valg af revisor

Peter Wulff blev genvalgt som revisor.

Ad 10:

Valg af revisorsuppleant

Siv Hjorth blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 11:

Eventuelt

Et medlem advarede imod, at der opstod et modsætningsforhold mellem forskellige grupper af roere. Det er
vigtigt, at vi er en klub, der omfatter både baglænsroere, kajakroere og polospillere.
Et medlem bad om bedre kommunikation om forslag forud for generalforsamlingen.
Et medlem bad om at forslag bliver præsenteret for generalforsamlingen ved hjælp af projektoren.
Bestyrelsen oplyste, at man fremadrettet vil bruge hjemmesiden til at fremlægge regnskab mv.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.30, og dirigenten takkede for god ro og orden.

_______________________________
Dirigent

_______________________________
Formand

