Efterårsgeneralforsamling 6. oktober 2018
1. Valg af dirigent. Grith valgt som dirigent. Hun erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen,
jf.§ 9.
Der er ikke indkommet bemærkninger.
3. Formanden aflægger beretning for sæsonen.
Der er 104 medlemmer, og det er rekord. God sommer med masser aktivitet. 3 begynderhold. 3 instruktører.
Mange hjælpere. Stort arbejde med så mange hold. Flere nye medlemmer har fået et godt fællesskab.
Der er købt 2 nye både. Escape og Liner. Det er gode materialer- lette så de kan håndteres. Nogle
reparationer har der dog været.
Der har været aktiviteter med kaproning- handicaproning, som er hver onsdag i sæsonen. Formanden
opforderer flere til at deltage. Pilen vandt 1, 2 og 3.pladsen ved Anders, Frank og Lisbeth.
Amager Strandpark rundt. Der har været 2 deltagere fra Pilen. Der roes 4 runder, men der var mange bølger,
så formanden nøjedes med 3 runder, da der var mange bølger. DM og Pilemesterskab i august havde et par
deltagere. Præmier uddeles under evt.
Mølleåens Blå Bånd (løbet på Mølleåen) havde store bølger i år. Ingen væltede dog fra Pilen. Pilen fik en 3.
plads.
Der har været 2 arbejdsdage. Det er jo en gammel klub, og der trænges til fornyelse. Det plejer at være
hyggeligt, og det var det, og der blev malet og gjort rent. Der er skiftet træværk og vindpap i gavlen og malet.
Der er udskiftet dækbrædder mv flere steder. Der er sat tagrender op. Der er ryddet op efterfølgende. Der er
fanget 3 mink. De ødelægger isolering, og går i bådene og de lugter. Udvidelsestegninger har været på
kommunen, og måske kan vi udvide mod vest, siger kommunen. Det arbejder vi på at drøfte i vinter. Der er
for trangt i det nuværende omklædningsrum. Opfordrer til at man kommer med ideer.
Der har været stor aktivitet, og der er brugt meget kaffe. Der har været torsdagsgríll. Nogle af de nye
medlemmer har lavet familiedag, og der har været andre hyggeaftener, drinksaften og bif-aften. Der skal
laves udvalg til jubilæum 2020.
Kommende aktiviteter. Start med O-løb den 7. oktober. Vinterræs bliver i år i Lyngby-Furå. Der er
Pilebetaling. Man kan få medtransport med traileren, hvis man ikke vil deltage i løbet men ro selv. Yoga om
torsdagen kl. 19 (18.50) i Kedelhuset.
Svømmehal er der aftale om med Erik C til at øve entring. Se rokort.
Pernille Stockfleth har været her til fortælleaften sidste år. Nu vil vi prøve noget nyt. Erik R kender en, der
viser en film om fangerne på Grønland- aften med spisning. Kommer på rokort. Opfordrer til at komme med
forslag.
Der bliver flere ture til næste år. De slås op på rokort. Turen til Spreewald skal bestilles i god tid (inden jul).
Nogen foreslår at ro Amager Rundt om natten til næste år. Giver fællesskab.
Bemærkninger fra deltagerne:
Der har også været Skt. Hans med underholdning men uden bål i år.
Anne: det kører super godt. Kan vi få et fast tidspunkt med fællesroning, hvor der er nogen her. Frank : der er
ofte søndagsroning, der er annonceret.
Drøftelse af dette spørgsmål. Drøftelse af, hvad fællesroning er.
Om onsdagen er der altid folk ifbm handicap. Der er der mulighed for at ro.
Kirsten fortæller om Spreewaldturene. Det er roning på kanaler i et hyggeligt område. Der kan ros mange
ture. Der har været ture dertil nogen gange nu. Man bor på hotel, hvor man ror ud fra. Man kan ro forskellige

distancer. Man ror op til 16- 20 km om dagen som heldagsture. Man kører dertil en onsdag aften, kører
omkring 6 timer. Hjem søndag. Har været omkring St. Bededag. Der skal bookes senest til jul. Der er meget
natur. Ingen myg. Der er ikke tilskud, da det er udlandet. Turen bliver St. Bededag i 2019 (maj). Der kommer
noget ud om det.
4) Kassereren fremlægger regnskabsoversigt
Status: flere medlemmer og større indtægt. 131.000. Der lægges et beløb til side til 100 års jubilæet 2020.
Der er købt 2 nye kajakker og noget byggemateriale.
Der er forhåndsafsat penge til nye kajakker.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ikke modtaget nye forslag
Leise (ølmand) siger, at fremover bliver der ikke aflåst køleskab. Dvs kun ”ærligkasse”.
Det overvejes, at indføre en mobilepayordning.
6) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
7) Ulige år: Valg af formand og kasserer - ikke i år
8) Lige år: Valg af sekretær og af resten af bestyrelsen, jf. § 10, stk. 2-3.
Alle men ikke Neel genopstiller. Mette Lherbier opstiller og er valgt (suppleant.)
9) Lige år: Valg af revisor og eventuelt suppleanter til bestyrelsen.
Finn Rasmussen, revisor, opstiller og genvælges.
10) Eventuelt.
Jubilæum: Amit foreslår, at vi lavet en event og starter en rotur i KBH og samler andre klubber op og ender
som en armada i Pilen. Jubilæet er den 13/6 2020 (som er en lørdag).
Forberedelsesudvalg: vil blive efterlyst til fest og reception.
Jubilæumskrift: Lissi og Hanne BB og gerne andre.

Pilemesterskab: præmieuddeling til vindere
Lisbeth B P: seniorrække: kort og lang distance
Mette W: begynderrækken kort og lang distance
Erik R: 55+ kort og lang distance
Frank: senior kort og lang distance
Der klappes.
Km præmier:
Over 1000 km: erik R
Over 500 km: Lisbeth, Per Morsing og Frank

