Efterårsgeneralforsamling 25. oktober 2014
Valg af dirigent.
Axel valgt som dirigent, som erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt
Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. § 9.
Ikke modtaget bemærkninger
Formanden aflægger beretning for sæsonen.
Der har været 63 (af 78 aktive) på vandet og 24 gæster (måske færre da de ikke skriver samme navn
hver gang). Flere kvinder end mænd men mændene ror længst.
Om årets gang: Arbejdsdag 25. maj. God deltagelse. Rengøring, reparationer, nødvendigt for at
holde kontingentet nede. Dejlig fælles Sankt Hans.
Torsdagsspisning: lidt mere beskeden deltagelse. Lille overskud.
Onsdagshandicap som alle år. Ole og Lissi tidtager og DKK følgebåd og tidsregnskab.
Ivan orienterer om nye kajakker: købt to havkajakker. Kun lidt brugt. Grith oplyser, at der blev
nedsat er udvalg til at se på regler, men at der skal følges op på det.
Ivan oplyser at Erik C har fået EPP3 og kan instruere.
Janet er ked af, at havkajakkerne ikke har ror. Amit syntes, at de er gode. Flere synspunkter på
dette.
Ture. Erik R orienterer om sæsonens ture, som var tur til Gudenåen over et par dage sammen med
to fra Kastrup. Der var trailer med, så telte og grej blev kørt. Alle på vandet. Fint vejr. God tur. Ser
gerne en tur med samme koncept et andet sted næste år. Tur til Mølleåen – designet til begynderne,
der kan lære at læsse og sætte i vandet mv. Tur til Næstved/Gavnø med fint vejr sammen med
andre. God dag. Tur til Københavns Havn. Det var møgvejr, men god tur. Alle hjalp og fulgtes ad i
det dårlige vejr, og det gav godt sammenhold.
Oplæg til nye ture v Janet V D: Påske: Forslag om Spreewald over et par dage. Det er skønt
område. Evt overnatte på vandrehjem. Andre ture: gerne som Gudenåturen men et andet sted. Erik
talt med DKK og overvejet at købe fælles festivaltelt, så der kan spises samlet under ”tag”. De
følger op på det.
Begynderkursus: Elisabeth oplyste, at der har været et hold med Neel som leder, hvor 6 af 7 bestod.
Erik C hjalp med prøver. Erik R og Janet andet hold med 5 deltagere. To faldt fra pga manglende
tid. En mangler lidt km og en genstarter næste år. Instruktørerne ville have haft mere fælles
arrangementer med DKK men lykkedes ikke. Dog var der et begynderhandicap fælles.
Grith: Der har været stort arbejde med begynderholdene. Bifald til instruktørerne, der har gjort det
godt.
Elisabeth oplyser, at vi mangler at fastholde nye medlemmer. Det blev drøftet, hvordan man kan
gøre det på forskellig måde med mange forskellige synspunkter, bla.:
På Lis forslag om ”hold i hånd aftener” oplyste Elisabeth, at det gjorde man faktisk sidste år uden
held. Grith mente, at det er tilbagevendende problem også andre steder. Så alle forslag er velkomne.
Janet foreslår, at man skal henvende sig personligt til medlemmer og blive ved med at prøve at

opfordre til følge op. Lars Nerving foreslår, at man laver f.eks. instruktionsaften for nybegyndere
hver anden uge efter første sæson og Sonja, at man evt. kan fortsætte roning om tirsdagene.
Elisabeth oplyste, at man også fortsatte den faste dag fra begyndertiden sidste år, men at
instruktørerne ikke kan alene. Der skal andre kræfter i det. Lotte henviste til, at mange nye har
mindre børn, så logistikken er svær. Erik R mente, at søndagsroning, som der var tidligere, måske er
måske bedre.
Grith foreslog, at vi måske skal man følge op vinteren igennem og her evt overveje en mentordning,
så nye tages med af nogen. Fastholdelse kan også styrkes ved vinterarrangementer som
kajakforedrag eller andet kajakrelevant. Janet henviste til, at gymnastik og o-løb allerede kan holde
sammen. Man kunne tage løbehandicap op igen eller ergometeraftener. Opfordrer til at
medlemmerne kommer med forslag til bestyrelsen. Elisabeth foreslår, at man lejer en svømmehal.
Kirsten foreslår, at der som tidligere inviteres nogen fra forbundet. Få dem til at hjælpe til at ’ro
rigtigt’ på ergometeret.
Om fastholdelse og arrangementer foreslår Janet, at vi i forbindelse med et bestyrelsesmøde
inviterer dem, der har noget at byde ind med. Erik R foreslår, at der laves afslutning efter ture og
fælles aktiviteter – ægtefælle gerne træde til. Det giver sammenhæng.
Grith om det med logistikken og børn: foreslår, at vi køber flere børneveste og fiskenet, så kan de
med børn skiftes lidt til at se efter.
Erik R henviser til, at poloaften og afslutning, som var holdene på tværs, var mange glade for.
Lotte siger fra eget perspektiv, at det er fint det med vinteren, men gerne arrangementer i sæsonen.
Frank mener, at det er afgørende, at folk finder sammen. Om at få andre medlemmer med ud at ro
oplyser Søde Leif, at i Kastrup kan man skrive planlagte ture på rokortet.
Grith orienterer om sæsonens løb, hvor der i Mølleåens Blå Bånd var deltagelse: Erik R og Janet i
toer (mix) og Janet B, Frank (som ror på første sæson) og Amit med pæne placeringer.
DM og klubmesterskab: flere deltagere. Kim og Frank i begynderrække (4000m) og Frank i
herrernes korte løb. Erik, Janet B og Anders Nørgaard i øvrige rækker.
Kassereren fremlægger regnskabsoversigt.
Nina syg men har oplyst: 78 aktive og 17 pilevenner. Købt 2 kajakker. Formue 64.000 kr.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
ingen
Fastsættelse af kontingent.
Fastholdes.
Ulige år: Valg af formand og kasserer
./
Lige år: Valg af sekretær og af resten af bestyrelsen, jf. § 10, stk. 2-3.
Sekretær: Lissi modtager genvalg. Valgt
Bestyrelsen: 4 personer
Helle og Bodil modtager ikke genvalg.
Neel og Elisabeth modtager genvalg. Valgt.

Ivan og Amit opstiller. Valgt. Bådudvalg og IT knyttes dermed nærmere til bestyrelsen.
Suppleant: Lotte opstiller. Valgt.
Ingen fuldmagter.
På forespørgsel oplyser Grith om klubarbejde, at det i nogen sammenhænge er decentralt styret. Der
er udvalg og ekspertisen kommer ind ad den vej. F.eks dejligt turudvalg., og der er husudvalg mv.
Oplyser, at det blev drøftet i bestyrelsen på sidste møde, om der skal være en ny arbejdsform med
en arbejdende bestyrelse, hvor nogen ting gøres på stedet, så vi får det gjort. Der holdes et par
møder om året. Skal nok sættes op til 5 til 6 møder. Det kan nye være med til at påvirke arbejdet.
Også drøftet, om valg skal være anderledes så at bestyrelsen konstituerer sig selv. Overvejet om det
skal ændres. Grith stiller ikke op igen, så bestyrelsen drøfter det vinteren over. Kræver lovændring.
Lige år: Valg af revisor og eventuelt suppleanter til bestyrelsen.
Finn villig til genvalg. Valgt.
Eventuelt.
Der blev fremført forskellige synspunkter, bla:
Frits roser de nye akustikplader i loftet.
Erik R oplyser, at dækket ikke har det godt. Har henvendt sig til havnen, men en ny skal nok
komme fra bestyrelsen. Kunne eventuelt udvides med andet.
Grith oplyser, at bestyrelsen går videre, og bestyrelsen har allerede besluttet, at henvende os om
rampen.
Aksel peger på, at det er en god ide at klubberne gør opmærksom på sig selv overfor byen.
Ivan opfordrer til, at man skriver på rokortet, hvis der er skader, som man ikke kan rette selv. Frank
kunne godt tænke sig flere Fightere.
Der blev uddelt km præmier: Jørgen W A og erik R for at have roet over 1000km. Endvidere
klubmesterskabspræmier: Frank og Kim nr 1 og 2 i begynderrækken, Anders N nr 1 i herrernes
lange løb, Frank og Anders nr 1 og 2 i herrernes korte løb, Erik R i herreløbene for 55+ og Janet v
D i damerækkerne.
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