Referat fra generalforsamlingen torsdag den 22. februar 2018
Udarbejdet af referent Bjarne Krogh

Inden generalforsamlingen gik i gang var der forslag om at rykke punkt 5 til et senere punkt i
dagsordenen, da dette punkt 5 muligvis ville tage langt tid at blive drøftet, og man derved ville
komme i tidspres, for at kunne nå at komme igennem hele dagsordenen på en aften.
Formanden ville tage denne problematik op på et senere tidspunkt af aftenen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Samt valg af referent og stemmetællere
Valg af dirigent blev Stig Jensen, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Valg af referent blev Bjarne Krogh
Valg af to stemmetællere blev Diana L. B. Reitoft og Tine Jannerup
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev gennemgået af formand Bent Hummelmose
Efter fremlæggelse af bestyrelsens beretning var der en del snak om denne. Det blev bl.a.
bemærket, at der ikke står noget i beretningen om, at 2 bestyrelsesmedlemmer var trådt
ud af bestyrelsen i løbet af året primært for, at der ikke var fælles fodslag i bestyrelsen i
forbindelsen med aflæggelse af svømmeprøver i svømmehallen. Formanden tog dette til
efterretning, men samtidig henviste han til, at han ville have gennemgået dette under
punkt 5 i dagsordenen - forslag 14 (udarbejdelse af nye sikkerhedsbestemmelser).
Formanden fortalte herefter kort hvorfor disse to medlemmer var udtrådt af bestyrelsen.
Herefter var der igen en del snakken fremog tilbage, hvordan man skulle håndtere disse
sikkerhedsregler, hvis disse endeligtblev gennemført m.h.t. fortsættelse af aflæggelse af
svømmeprøver … hvad med gæsterorer f.eks. Til sidst blev alle enige om, at alle spørgsmål
relateret til sikkerhedsbestemmelserne ville blive taget op under forsalg 14 under punkt 5 i
dagsordenen, dermed blev denne snak ”udsat”. Det blev dog fremhævetat fundamentet i
bestyrelsen er rigtig godt, der er blevet sat styr på huset, der er kommet nye aktiviteter til i
klubben, der er mod i bestyrelsen til forskellige holdninger og beslutninger.
Inden formandens beretning blev sat til afstemning, fortalte formanden, at der er 15 års
garanti på det nye tag, men selvfølgelig ikke på reparationer.
Formandens beretning blev herefter GODKENDT af generalforsamlingen.
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
(udleveres på mødet)
Da klubbens kasserer Britta H. Pedersen var sygemenldt denne dag, blev regnskabet
gennmgået af formand Bent Hummelmose.
Nogle af punkterne blev fremhævet i regnskabet, bl.a. har klubben fået kr. 25.000,00 fra
Nordeafonden til indkøb af polokajakker. Der var en post - diverse indtægter –denne post
stammer primært fra forsikringspenge for et indbrud i 2016. En post - svømmehallen – det
er betaling for vores leje af svømmehallen til redningsøvelser, træning af vores nye
polokajakmedlemmer og almen svømming for alle klubbens medlemmer. Indkøb af klubtøj
er høj i år p.g.a., at der er investeret i juniorudstyr, noget af beløbet har klubben dog fået
tilskud til. Der blev spurgt, hvad det koster at bruge Conventus – det koster ca. kr. 67.000,00. Der er endnu ikke taget beslutning om, at købe et andet regnskabsmondul, da
der er mange faktorer, der skal drøftes igennem inden vedtagelsen eller det modsatte.
Regnskabet er blevet revideret og godkendt af klubbens revisorer, dog med det forbehold
som fremgår af note af 19. februar 2018 fra klubbens revisorer. Endvidere blev det
præsiceret fra revisorerne, at hvis man skal have en regning refunderet fra kassereren, skal
man skrive tydelidt og klart på bilaget,hvad der skal refunderes. Da det er en stor post i
bestyrelsen at være kasserer, vil man gerne fra bestyrelsens side have, hvis der var nogle
frivillige, der kunne hjælpe til med at lave regnskabet for klubben m.m. sammen med
kassereren. Det er meget vigtigt af arbejdet kommer i gang hurtigst muligt.
Klubbens regnskab blev herefter GODKENDT af generalforsamlingen
4. Bestyrelsen forelægger klubbens handleplaner og mål for de kommende 3 år
Klubbens handleplaner og mål for de kommende 3 år blev gennemgået af formand Bent
Hummelmose.
Efter fremlæggelsen ville formanden understrege, atbestyrelsen måske ikke er sikker på, at
alle mål og planer når at blive gennemført indenfor de forskellige tidsfrister. Under
henvisning til dette, vil bestyrelsen blive ked af, hvis de senere skulle blive klantet for, at
det ikke var gået efter denne plan. Men det er godt at have nogle planer og mål at stræbe
efter. Endvidere vil bestyrelsen gerne have så mange frivillige medlemmer til at melde sig i
forbindelse med hjælp til, at føre de forskellige tiltag ud i livet. Der blev også gjort reklame
fra bestyrelsen side til at få så mange af klubbens medlemmer til at melde sig, til at være
livreddere i den nye svømmehal. Hvis klubben selv kunne stille med livreddere i
svømmehallen, kunne dette være en økonomisk lettelse for klubben, daman lige her og
nu, skal betale sig fra dette hos kommunen, og det er en dyr post. Bestyrelsen henviste
også til et nyt tiltag kaldet Ressourcebanken. Dette er en tilmeldingsblanket, som vil ligge i
klubben samt på klubbens hjemmeside. Her kan du som medlem af klubben tilbyde dine
kompetencer – og det kan være alt muligt – det er kun fantasien der sætte dine grænser –
lave mad til klubaftener, arrangere fælles rotur, lave reparationer på klubhuset, lave
reparationer på robåde og kjakkerm.m.m. Du kan skrive dig på, om du kan i en time eller
40 timer, om det skal være i sommermånederne eller vintermånederne… kort sagt alt har
klubbens interesse.
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5. Indkomne forslag
Inden forsamlingen gik i gang med at tale om de indkomne forslag, blev stemmetællerne
sat på arbejde. Der var 48 stemmeberettiget på generalforsamlingen.
Forslag 1

blev VEDTAGET uden kommentarer

Forslag 2

blev VEDTAGET uden kommentarer

Forslag 3
blev IKKE vedtaget
Generalforsamlingen kunne ikke finde fælles fodslag i formuleringen af dette forslag 3.
Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag 3 og eventuelt komme med en anden
formulering til næste generalforsamling.
Forslag 4 Der blev talt en del omkring dette forslag, og det bevirkede, at inden dette
forslag blev sat til afstemning, blev dette tilrettet således :
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter :
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Indkomne forslag
- Forelæggelse af handleplan
- Fastlæggelse af kontingent
- Godkendelse af budget
- Valg af formand
- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
- Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år)
Valg af suppleant A ( lige år)
Valg af suppleant B (ulige år)
- Valg af 1 revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Eventuelt
Efter ovennævnte ændring blev forslag 4
VEDTAGET
Det væsentligste i dette forslag er, at klubbens handleplaner ikke behøves at være 3 årigt,
men kan også bare være 1 årige mål og handleplaner, men det må også gerne være på
mere end 1 år – dette vil være op til bestyrelsen.
Inden generalforsamlingen gik videre med forslagene blev stemmetæller Diana (hun havde
en anden aftale) skiftet ud med Jørgen Jannerup.
Forslag 5

blev VEDTAGET

Forslag 6

blev IKKE vedtaget

Forslag 7
Inden forslaget blev sendt til afstemning blev der ændret i
betalingsterminerne. I stedet for 4 gange i det oprindeligere forslag, blev dette ændret til 3
lige store rater pr. 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Forslaget blev herefter sendt til afstemning - hvor det IKKE blev vedtaget
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Der blev dog lavet et nyt forslag på generalforsamlingen denne aften vedrørende
kontingentet, som også skulle til afstemning.
Forslaget gik ud på at alle medlemmer skulle betale kontingent 2 gange om året i lige store
rater - nemlig 1. januar og 1. juli.
Dette forslag blev herefter sendt til afstemning – dette blev IKKE vedtaget
Forslag 8
Inden dette forslag blev sendt til afsteming, var der en hel masse snak
omkring disse kontingentkategorier. Dervar forslag om større medlemkontingent for unge,
men der var også forslag om betydelig mindre kontingent for unge. I forbindelse med
snakken om kontingent for unge, kunne man eventuelt bruge foreningen Broen til at søge
tilskud til sådanne formål, at hjælpe mindre bemidlede familier til betaling af børnenes
kontingent. Der var også forskellige forslag til familiekontingenter – skal man være gift for
at komme ind under denne kategori, er det nok at være samboende, hvad med enlige
forældre. Ikke mindst voksen kontingentet blev der også tager kærligt af - skulle
kontingent sættes op på disse, hvad med pensionister - skal de betale mindre. Da
bestyrelsen hørte alle de forskellige meninger omkring kontingentet, blev dette forslag
trukket tilbage af bestyrelsen. De ville gerne arbejde videre med dette forslag eventuelt til
næste generalforsamling.
Forsalg 8
Dette blev trukket TILBAGE af bestyrelsen
Forslag 9

Dette blev trukket TILBAGE af bestyrelsen

Forslag 10

Dette blev trukket TILBAGE af bestyrelsen

Herefter blev generalforsamlingen enige om – da tiden var ”skredet” – at udskyde resten af
punkterne. Generalforsamlingen gik herefter tilbage til dagsordenes punkt 6
6. Valg af formand
Bent Hummelmose er på valg. Modtager genvalg.
Bent Hummelmose blev GENVALGT for en ny periode uden modkandidat
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jens Christian Børsmose er på valg. Modtager genvalg.
Bodil Hagensen er på valg. Genopstiller ikke.Valg for 2 år.
Diana Jørgensen er på valg. Genopstiller ikke.Valg for 1 år.
Jens Christian Børsmose blev GENVALGT for en ny periode uden modkandidat
Anders Bille blev foreslået - Anders blev herefter VALGT ind i bestyrelsen
Mogens Wittendorff blev foreslået - Mogens blev herefter VALGT ind i bestyrelsen
8. Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år)
a. Valg af suppleant A (lige år)
Posten er vakant. Valg for 2 år
Steven Fog Andersen blev forslået - Steven blev herefter VALGT som suppleant
b. Valg af suppleant B (ulige år)
Posten er vakant. Valg for 1 år
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Tine Jannerup blev forslået - Tine blev herefter VALGT som suppleant
9. Valg af 1 revisor
Jørn Hørdum Larsen er på valg.
Jørn Hørdum Larsen blev GENVALGT – for et år
10. Valg af revisorsuppleant
Anette Andersen er på valg.
Anette Andersen blev GENVALGT – for et år
11. Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent bliver UÆNDRET - dette blev VEDTAGET
Pris for kajakkursus: 1500 kr. inkl. indeværende års kontingent.
12. Gennemgang og vedtagelse af budget for det kommende år
(udleveres på mødet)
Gennemgang af budgettet blev foretaget af Formanden Bent Hummelmose.
Efter budgettet vil der forekomme et merforburg på driften. Dette var klubbens revisor
ikke tilfreds med af princip. Der kunne måske skæres ned på indkøb af diverse.
Merforbruget skyldes bl.a., at man vil lave en opsparing til bygningsfonden, således at det
reelle underskud ”kun” vil blive på ca. kr. 6.000,00.Der blev spurgt ind til det
budgettetsunderskud på kajakpolocamp – bestyrelsen vil sørge for, at der ikke
fremkommer underskud på dette via egenbetaling m.m. Men der var dog enighed om, at
det var et fornuftigt budget. Bestyrelsen lovede generalforsamlingen at arbejde for, at
”barbere” budgettet således, at der eventuelt ikke vil fremkomme dette merforbrug på
driften.
Budgettet blev herefter sendt til afstemning – dette blev VEDTAGET
13. Eventuelt
Da klokken efterhånden var blevet mange, blev generalforsamlingen enige om, at udskyde
resten af forslagene til et senere tidpunkt. Alle var enige om, at de sidste forslag ikke skulle
”jappes” igennem. Den nye bestyrelse skal lige ”finde hinanden”, inden man går videre
med de sidste forslag.
Bestyrelsen vil herefter indkalde til en EXTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.
Vordingborg den 23. februar 2018

Bjarne Krogh
Referant

Stig Jensen
Dirigent
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Bestyrelsens beretning for 2017
Vordingborg Ro- og Kajakklub havde et godt år 2017. Vejret var ikke fantastisk hele tiden, men det
var alligevel et år, hvor der kom mange nye medlemmer, hvor der blev roet meget, og hvor der
kom gang i kajakpolo.
Det var også et år, hvor den ordinære generalforsamling var præget af uenigheder, og hvor der
først blev valgt en ny formand og en ny bestyrelse ved den efterfølgende ekstraordinære
generalforsamling. Den nye bestyrelse har kastet sig ud i opgaven med at drive og udvikle klubben
– og har heldigvis fået hjælp fra rigtig mange medlemmer. Tak for det.
Nogle få fakta
I løbet af 2017 nåede vi at gennemføre 1 roskole og 3 kajakkurser – og havde ungdomsroning fast
hver onsdag hele sæsonen, samt kajakpolo for ungdomsroere fra maj-juni og frem. Vi har givet
ungdomsroerne mulighed for at forsætte vinteren igennem med ”spagetthiarm” og med kajakpolo
mange lørdage i løbet af vinteren.
I kalenderåret 2017 er der roet 48716 km på 4278 ture i alt (på vand og land). Altså i alt flere km
og ture end i 2016 – og på niveau med 2015.
Frem til udgangen af 2017 var vi ca. 220 medlemmer, men efter udsendelse af rykkere i slutningen
af året faldt dette tal dog lidt. Nu er vi knap 200 medlemmer i klubben. Pt. 16 ungdomsroere, 125
voksne og 55 samboende voksne medlemmer, samt 10 passive medlemmer.
På kommunikationsfronten har vi udgivet 3 roblade, udsendt mere end 30 nyhedsmails, skrevet en
del facebookopslag og har betalt for 3 annoncer i Sydsjællands Tidende.
Bygningsgruppen og klubhuset
I 2017 blev det besluttet, at der lå to vigtige opgaver, der ikke længere kunne udskydes. Disse
opgaver krævede, at vi inddrog ekspertise fra medlemmerne! Det blev starten på
bygningsgruppen. Bygningsgruppen påtog opgaven i arbejdet med terrassen og bådebro. Der lå et
stort arbejde med at indhente tilbud, indgå aftale med Icopal, rense træbelægningen på terrassen
– og senere lægge den tilbage igen.
Taget er blevet repareret af firmaet Icopal, vi satser på, at det kan holde 5 - 6 år.
Første fag i båd broen har fået nyt træ og dunkene er lagt fast. De to næste fag bliver lavet inden
udlægning til foråret.
I bådhallen er flere defekte lysarmaturer blevet udskiftet til LED armaturer.
Vores varmtvandsbeholder og rørsystem er blevet renset.
Kommende opgaver for bygningsgruppen: Tilslutning af en solfanger. Udskiftning og efterisolering
af stern og facaden mod søspejderne.
Bygningningsgruppen og bestyrelsen vil have frisket vores indgang op med nyt glas,maling og
billeder fra vores rovand. Der er ogsåplaner om ophængning af bedre belysning i klublokalerne.
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Conventus
I løbet af 2017 har vi brugt Conventus til medlemshåndtering, udsende nyhedsmails, opkræve
kontingent og føre regnskab.
Conventusskulle efter planen gøre hverdagen og foreningslivet meget lettere. Især for kassereren.
I praksis har det været udfordrende at overtage kassererposten – og her sidst på året at overtage
opgaven med medlemshåndtering og opkrævning af kontingent. Conventus lever i praksis ikke op
til hvad systemet lover.
Bestyrelsen overvejer at skifte system –selvom der jo også er fare for, at andre systemer lover
mere end de kan holde!
Udviklingsforløb
Bestyrelsen har indgået aftale med DFfR og DKF om et udviklingsforløb, som hjælper klubben med
at blive en endnu mere velfungerende ro- og kajakklub med et stort aktivitetsniveau.
Vi har allerede holdt to udviklingsmøder – og vil holde endnu flere i det kommende år.
Med til møderne er der inviteret en arbejdsgruppen bestående af interesserede medlemmer og af
bestyrelsen. På de første møder har der været arbejdet med styrker, svagheder, visioner og mål.
På de kommende møder vil fokus bl.a. være på frivilligstrategi, kommunikation organisering.
Vi har været udfordret af:
 At kravet om svømmeprøve har fyldt i klubben og i bestyrelsen
 At vi har måtte forringe tilbuddet om svømning i svømmehallen, da vi ikke kan kontrollere
udgiften.
Vi vil fremhæve:
 At vi i løbet af 2017 fik mere end 50 nye medlemmer.
 At vi har fået gang i kajakpolo
 At vi har fået ungdomsroningen i gang med et bredt tilbud.
 At vi fortsat har aktive morgenroere, rospinning 4 gange om ugen og masser af roning.
 At vores instruktører og langtursstyrmænd har gjort en kæmpe indsats for klubben.
I 2018 vil vibl.a. arbejde med:
 At vores medlemssystemer overholder EU's dataforordning fra maj 2018.
 At vi vil fortsætte udviklingsforløbet med DFfR og DKF.
 At læggehus til Vild-med-Vand ugen og til Kajakpolo Summercamp.
 At fåudarbejdet nye sikkerhedsbestemmelser i starten af 2018.
Kæmpe stor tak til alle frivillige i klubben – og til alle medlemmer.
Forhåbentligt ses vi på vandet. Ro mere!
For bestyrelsen februar 2018
Bent Hummelmose
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Handleplan for Vordingborg Ro- og Kajakklub
For 2018 -2020
Bestyrelsens nære mål er at opnå, at klubben bliver velfungerende og er i god udvikling, herunder
med et stigende medlemstal og et højere aktivitetsniveau i klubben.
Handleplanen skal læses som et arbejdsredskab for bestyrelsen – og ikke som en garanti på hvad
der vil blive gennemført!
Forklaring til felterne i skemaerne nedenfor:
Hvornår
Indikerer, hvornår det er intentionen at igangsætte initiativet
Igangsat
Fortæller om initiativet er i proces, ikke i gang , eller afsluttet
Hvem
De eller den som er hovedansvarlig for at gennemføre initiativet. Det kan være uddelegeret til
ikke bestyrelsesmedlemmer. JF. klubbens vedtægter §
Økonomi
Den ramme, som er afsat eller påtænkt afsat. Rammen er baseret på et skøn eller ved en
undersøgelse af omkostninger. De med FED skrift er kendte.
Klubhuset
Målet er at få opdateret og gjort klubben mere tidssvarende samt ved fornyelser at spare på forbruget.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Økonomi
Udskiftning / reparation af stern
2018
Husgruppen
Efterisolering af facade mod søspejderne
2018
Husgruppen
Ny beklædning på bådebro
2018
Husgruppen
Opsparing til nyt tag, 50.000 kr. hvert år
2019-2020
Bestyrelsen
Efterisolere væg ud mod terrassen
2020
Udskiftning af bodega-glas og maling af
2018
Proces
Jens Christian
10.000
indgangspartiet
Nye billeder på væggene
2018
Per Rasmussen
3000
Maling af klubhuset indvendigt (vægge og vinduer)
2019
Lås i porte – i stedet for hasper
2019
Handicapvenlig adgang til klubhuset
2020
Opsætning af lamper i klubhuset
2018
Bådebro
Målet med reparationerne er at få broen til at holde til gennemførsel af det store Nordhavnsprojekt.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Ny beklædning på bådebro (yderste dele)
2018
Husgruppen
Reparation af bådebro (inderste del)
2018
Husgruppen
Nyt skilt ved broen
2018
Per Rasmussen

Økonomi

1000

Materiel
Målet med materielindkøb er at vedligeholde ”stalden” af både og fremme flere initiativer.
Med afsæt i bestyrelsens beslutninger i 2017 har klubben i starten af 2018 indkøbt 8 polokajakker og 3 havkajakker.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Økonomi
Indkøb af en turkajak
2018
Bo Cervin
Auktion over havkajakker og turkajakker, der ikke
2018
Bestyrelsen
har været brugt de seneste 3 sommersæsoner
Indkøb af 1-2 coastalbåde
2019-20
Administrative systemer
Målet er at leve op til persondataforordningen og gøre det lettere at lave regnskab og håndterer medlemsdata.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Økonomi
Sikre at vi lever op til persondataforordningen
2018
Eventuelt skift fra Conventus til Memberlink
2018
Eventuelt skift af software til nøglesystem
2018

8

Sikkerhed
Målet er at opfylde de sikkerhedskriterier, der er krævet udefra og klubbens egne intentioner.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Udarbejde og informere om de nye
2018
Bestyrelsen
sikkerhedsbestemmelser
Gennemføre aftener/dage med redningsøvelser
2018
Proces
Gennemføre aftener med svømning i havet
2018
Tilrette husordenen
2018
Bestyrelsen
Førstehjælpskursus af DFfR og DKF
2018
Aftalt
Bestyrelsen
Evt. afholde et yderligere førstehjælpskursus
2018
Proces
Jens Christian
Indkøbe korte redningsveste til outrigger roning.
2018
Indkøbe sikkerhedssæt (med bl.a. liner) til robåde
2019
Kajakpolo
Målet er 1) at få flere unge på vandet 2) På sigt udbyde det til klubbens ældre medlemmer.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Kajakpolo – træning 2 gange i ugen i
Standerhejsning
Jens
sommersæson
Christian
Kajakpolo summercamp
1-4. juli
Proces
Jens
Christian

Økonomi

Økonomi

Fondsmidler
søgt+
brugerbetaling.

Uddannelse
Målet er at få opgraderet antallet af instruktører, således vi får spredt initiativer ud på flere hænder og gøre os i stand
til selv at uddanne instruktører.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Økonomi
Instruktører – havkajak og turkajak samt IPP3 kursus Kalundborg d. proces
Bo Cervin,
5000
7. og 8. april.
Anders Bille
Mulighed for deltagelse i instruktørsamling
Kerteminde d. Proces
Lise
2500
27.-29. april
Mogensen og
Bo Cervin
Instruktører – polokajak
6- 8. april
Noah, August, 4000
og Jens
Christian
Instruktører – ungdom
Instruktører – langtursstyrmænd
Instruktører – rospinning
Bassinlivreddere til svømmehallen 10 stk.
September
Proces
Jens Christian 1500 - 8000
Synlighed - kommunikation
Målet er at få forenklet og forbedret vores kommunikation, samt øge rekruttering af nye medlemmer.
Hvad
Hvornår
Igangsat
Hvem
Fremover kun 1 facebookside for klubben
2018
Grafisk opdatering af hjemmesiden
2018
Information til medlemmer via nyhedsmail og
2018
Løbende
facebook
Nyhedsdækning på store arrangementer
2018-20
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Økonomi

Bestyrelsens forslag og indkomne forslag
Forslag 1: Ændring af rækkefølgen i vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at ændre rækkefølgende i vedtægterne så de bliver mere læsevenlige, samt
for at få ”medlemmer” op før kontingent.
Nuværende uddrag af rækkefølgen
§1 Navn, hjemsted og stander
§2 Klubbens formål
§3 Kontingenter
§4 Generalforsamling
§7 Medlemmer
§11.2 (medlemmers pligt til at overholde reglementer
§14 Udmeldelse

Forslagets rækkefølge
§1 Navn, hjemsted og stander
§ 2 Klubbens formål
§ 3 Medlemmer
§ 4 Kontingenter
§ 5 Generalforsamling

Nuværende §11.2 om medlemmernes pligt til at overholde klubbens reglementer, samt §14 om
udmeldelse flyttes op som underpunkter i det nye § 3 Medlemmer.
Alle paragraffer efter §14 ændres, således at nummereringen kommer til at passe.

Forslag 2: Ændring af § 4.2 Generalforsamlingens indkaldelse
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fremover kan indkaldes med opslag og nyhedsmail,
eftersom robladet alligevel ikke længere skal sendes ud med post.
Nuværende formulering
§ 4.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre
ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbladet samt på
hjemmesiden.

Forslagets formulering

§ 4.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst
tre ugers varsel ved opslag i klubhuset og på
hjemmesiden, samt pr. mail til foreningens
medlemmer.

Forslag 3: Ændring af teksten under ”§2 Klubbens formål”

Klubben startet på et udviklingsforløb med DFfR og DKF i fællesskab. DFfR og DKF anbefaler, at vi i
vedtægterne kun har en kort formulering af vores formål – og at vi ved siden af har vores
værdigrundlag – ligesom klubreglement og husorden ikke er en del af vedtægterne.
Uddrag af nuværende formulering
§ 2. Klubbens formål:
§ 2.1. Klubben har følgende værdigrundlag:
Vi vil være en ro- og kajakklub, hvor unge og ældre trives
sammen i et åbent fællesskab.
Vi vil skabe gode, sjove og motiverende rammer for
udøvelse af aktiviteter fra unge til ældre i Vordingborg og
omegn.
Vi vil optræde og anerkendes som en klub…
(5 punkter)
§ 2.2. Klubben har som overordnede målsætninger…
(4 punkter)

Forslagets formulering

§2 Formål
Klubbens formål er fremme roning og sport i robåde
og kajakker, kajakpolo og ergometerroning.
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Forslag 4: Ændring af § 4.3 Generalforsamlingens dagsorden
Bestyrelsen foreslår, at ændre i rækkefølgen og ordlyden af dagsordenen på fremtidige
generalforsamlinger. Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsen ”kun” forelægger budget og
handleplan for det kommende år. Handleplan og budget forelægges ikke til godkendelse, men for
at blive taget til efterretning. Budgettet er bestyrelsens arbejdsredskab.
Nuværende formulering
§ 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a.
indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Beretning
- Forelæggelse af det reviderede regnskab
- Bestyrelsen forelægger klubbens handleplaner
og mål for de kommende 3 år
- Indkomne forslag
- Valg af formand
- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
- Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år)
o Valg af suppleant A (lige år)
o Valg af suppleant B (ulige år)
- Valg af 1 revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Fastsættelse af kontingent
- Gennemgang og vedtagelse af budget for det
kommende år
- Eventuelt

Forslagets formulering
§ 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde
følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Forelæggelse af budget
- Forelæggelse af handleplan
- Fastsættelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Valg af formand
- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
- Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år)
o Valg af suppleant A (lige år)
o Valg af suppleant B (ulige år)
- Valg af 1 revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Eventuelt

Forslag 5: Omformulering af §11 om klubreglement
På sidste generalforsamling blev §11.1 (dengang §10.1) omformuleret for at tydeliggøre DKF´s og
DFfR´s krav til vores klubreglement.
Bestyrelsen har gennemgået DKF’s og DFfR’s love og bestemmelser, og den nuværende
formulering er ikke helt ajour med de aktuelle love og bestemmelser (fx findes der ikke et
vinterroningsreglement).
Bestyrelsen ønsker at ændre klubreglementet til et sikkerhedsreglement – og flytte det som ikke
har med sikkerhed at gøre, til klubbens husorden.
Derfor foreslår bestyrelsen at det nuværende § 11 ændres til:
Nuværende formulering
§ 11. Reglementer
§ 11.1 Det er bestyrelsens opgave
at gøre medlemmerne bekendt med Dansk Kano
og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser, Dansk
Forening for Rosports langtursreglement og Dansk
Forening for Rosports vinterroningsreglement.
at sikre at medlemmerne er bekendt med
klubbens egne supplerende sikkerhedsbestemmelser og
at disse er i overensstemmelse med § 2 i DKF`s
sikkerhedsbestemmelser samt Dansk Forening for
Rosports langtursreglement og vinterroningsreglement.
at gøre medlemmerne bekendt med klubbens

Forslagets formulering
§ 11 Sikkerhedsbestemmelser, husorden og reglementer
§ 11.1 Det er bestyrelsens opgave at udarbejde og
vedligeholde sikkerhedsbestemmelser som gælder for al
roning i klubregi. Sikkerhedsbestemmelserne skal
udformes, så de lever op til kravene fra Dansk Kano og
Kajak Forbund (DKF) og Dansk Forening for Rosport
(DFfR).
§ 11.2 Bestyrelsen kan udarbejde husorden og
reglementer.
§ 11.3 Bestyrelsen skal informere medlemmer om
ændringer i sikkerhedsbestemmelser, husorden og
reglementer.
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Klubreglement og Husreglement
at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben
§ 11.2. Klubbens medlemmer har pligt til at overholde
klubbens reglementer.

§ 11.4 Klubbens medlemmer har pligt til at overholde
klubbens sikkerhedsbestemmelser, husorden og
reglementer.

Såfremt forslag 1 ovenfor er godkendt, så flyttes den nye §11.4 til § 3 om medlemmer.

Forslag 6: Ændretopkrævning af kontingent - til 3 årlige opkrævninger

Bestyrelsen foreslår at ændre kontingentsopkrævningen til 3 (næsten) lige store rater. Formålet er
dels at lette den administrative byrde med opkrævningerne – og dels for at sikre at størstedelen af
kontingentet forfalder i sommersæsonen. De 3 perioder vil være føre til kontingentsopkrævning
efter følgende plan:
 Primo april for perioden:
1.april- 15. juli (3½ måned)
 Primo august for perioden:
15.juli- 30. oktober (3½ måned)
 Primo november for perioden:
1. november til 31. marts (5 måneder)
Med ”næsten” lige store rater menes fx 425, 425 og 400 kr.
Nuværende formulering

Forslagets formulering

§ 3.2. Aktive medlemmer betaler kontingentet
forud i fire lige store rater således: 1. januar, 1.
april, 1. juli og 1. oktober.
Passive medlemmer betaler årskontingent 1. april.

§ 3.2. Aktive medlemmer betaler kontingentet
forud i tre (næsten) lige store rater således: 1. april,
1. august og 1. november.
Passive medlemmer betaler årskontingent 1. april.

Hvis forslaget vedtages, så vil opkrævet og indbetalt kontingent for 1. kvartal 2018 blive
modregnet i den kommende opkrævning for perioden for 1. april-15. juli.
NB: Forslag 6 og 7 kan ikke begge vedtages.

Forslag 7: Ændret opkrævning af kontingent – 4 rater i sommersæsonen

Søren Damgaard foreslårat ændre kontingentsopkrævningen til 4 lige store rater som opkræves
indenfor sommersæsonen. Ud fra mottoet: betalt kontingent når du er aktiv.
Nuværende formulering

Forslagets formulering

§ 3.2. Aktive medlemmer betaler kontingentet
forud i fire lige store rater således: 1. januar, 1.
april, 1. juli og 1. oktober.
Passive medlemmer betaler årskontingent 1. april.

§ 3.2. Aktive medlemmer betaler kontingentet i fire
lige store rater således: 1. april, 1. juni, 1. august og
1. oktober.
Passive medlemmer betaler årskontingent 1. april.

Hvis forslaget vedtages, så vil opkrævet og indbetalt kontingent for 1. kvartal 2018 blive
modregnet i den kommende opkrævning pr. 1. april.
NB: Forslag 6 og 7 kan ikke begge vedtages.

12

Forslag 8: Ændring af medlemstyper – rabat for familier
For at gøre det mere attraktivt for familier at blive medlemmer af klubben, så forelår bestyrelsen
at ændre rabatten for ”samboende” for en rabat for familier. Med familier menes skal forstås ”to
voksne og to børn mellem 10-18 år, som bor på samme adresse.”
Forslaget betyder, at de medlemmer der pt. er registreret som ”samboende” vil opleve en stigning
i kontingent.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentkategorier:
 Voksen: Fra 18 år. (pt. 1500 kr. pr. år i kontingent)
 Familier: Op til 2 voksne og 2 børn fra 10-18 år på samme adresse. (3000 kr. i kontingent
pr. år)
 Ung (10-18 år) (pt. 800 kr. i kontingent pr. år)
Bestyrelsen har brug for at undersøge, hvordan kontingenterne lettest og bedst kan opkræves. Det
kan betyde, at der for en medlemstype kun vil blive opkrævet et kontingent (fx at et
familiemedlem betaler kontingentet for hele familien). Kajakkurser vil fortsat koste pr. individ. En
familie på 4 skal betale for 4 pladser på et kajakkursus.
Nuværende formulering

Forslagets formulering

§ 3.3. Ægtepar og samboende, hvor begge er aktive
medlemmer, gives reduktion på det samlede
kontingent.

§ 3.3. Familier og unge gives reduktion på det
samlede kontingent.

Hvis forslaget vedtages, så vil opkrævet og indbetalt kontingent for 1. kvartal 2018 blive
modregnet i den kommende opkrævning pr. 1. april.

Forslag 9: Bortfald af indskud/indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslår, at indskud/indmeldelsesgebyret på 200 kr. bortfalder.
Samtidig foreslår bestyrelsen, at medlemmer får tilbudt at købe en t-shirt billigt – men at dette
ikke pr. automatik deles ud til nye medlemmer. Prisen for kajakkurser og roskole kan evt. øges.
Nuværende formulering

Forslagets formulering

§ 3.1. Kontingenter og indskuddets størrelse
fastsættes ved almindeligt stemmeflertal for ét år
ad gangen, på den ordinære generalforsamling.

§ 3.1. Kontingenter fastsættes ved almindeligt
stemmeflertal for ét år ad gangen, på den ordinære
generalforsamling.

Forslag 10: Gebyr for kontingentsbetaling
Bestyrelsens foreslår, at der indføres et opkrævningsgebyr for kontingentopkrævninger, som ikke
kan gennemføres ved automatisk hævning på dankort (hvis der ikke er oprettet et gyldigt
betalingskort på medlemsprofilen i Conventus).
Bestyrelsen foreslår, at gebyret fastsættes til 15 kr. pr. opkrævning.
Nuværende formulering

Forslagets formulering

Ingen

§ 3.4. Der kan opkræves gebyr for
kontingentopkrævninger, som ikke kan
gennemføres ved automatisk hævning på dankort.
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Forslag 11: Valg til bestyrelsen – Ny organisering af klubben

I forbindelse med udviklingsforløbet med DFfR og DKF, har DFfR foreslået at klubben organiseres
med en lille/strategisk bestyrelse, suppleret med nogle stående udvalg/arbejdsgrupper, som hver i
sær er ansvarlige for deres området.
Søren Damgaard har forslået nedenstående vedtægtsændring af valgproceduren på
generalforsamlingen, samt af §8 om bestyrelsen.
Uddrag af nuværende formulering

Forslagets formulering (for de tilsvarende uddrag)

§ 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a.
indeholde følgende punkter:

§ 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a.
indeholde følgende punkter:

-Valg af formand

-Valg af bestyrelse:
Formand
Økonomiansvarlig
Næstformand
- Valg afsuppleant til bestyrelsen

-Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
-Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år)
-Valg af suppleant A (lige år)
-Valg af suppleant B (ulige år)
-Valg af 1 revisor
-Valg af revisorsuppleant

Udenfor bestyrelse vælges aktivitetsansvarlige:
Ro ansvarlig
Kajak ansvarlig
Kajakpolo ansvarlig
Ungdoms ansvarlig
Hus ansvarlig
Kommunikations ansvarlig
-Valg af 1 revisor
-Valg af revisorsuppleant

Nuværende formulering

Forslagets formulering

§ 8.1. Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7
medlemmer: Formand, næstformand og
økonomiansvarlig samt op til 4
bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er medlemmer
over 18 år, der har været medlem af klubben i
mindst 3 måneder.
§ 8.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad
gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer
vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i
ulige år.
§ 8.3. Formand vælges særskilt.
§ 8.4. Ungdomsroerne (11 – 18 år) har èn plads i
bestyrelsen uden stemmeret. Valget finder sted på
særligt møde for ungdomsroere inden udgangen af
september måned. Mødet indkaldes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan beslutte at udelukke
ungdomsmedlemmer i personsager. Valget gælder
for et år ad gangen.
§ 8.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og
udarbejder funktionsfordeling og mødeplan på
første bestyrelsesmøde efter den ordinære
generalforsamling. Mødeplanen skal indeholde

§ 8.1. Klubben ledes af en bestyrelse som består af:
Formand, næstformand og økonomiansvarlig.
Valgbare er medlemmer over 18 år, der har været
medlem af klubben i mindst 3 måneder.
§ 8.2. Udenfor bestyrelsen vælges: Ro ansvarlig Kajak ansvarlig - Kajakpolo ansvarlig
Ungdoms ansvarlig - Hus ansvarlig Kommunikations ansvarlig
Valgbare er medlemmer over 18 år, der har været
medlem i mindst 3 måneder
§ 8.2. Bestyrelsesmedlemmer og
aktivitetsansvarlige vælges for to år ad gangen.
Formanden, suppleant, ro ansvarlig, kajakpolo
ansvarlig og hus ansvarlig vælges i lige år.
Økonomiansvarlig, næstformand, kajak ansvarlig,
ungdomsansvarlig ogkommunikations ansvarlig
vælges i ulige år.
§ 8.3. Ungdomsroerne (10 – 18 år) har èn plads i
ungdomsudvalget uden stemmeret. Valget finder
sted på særligt møde for ungdomsroere inden
udgangen af juni måned. Mødet indkaldes af
ungdomsudvalget. Ungdomsudvalget kan beslutte
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bestyrelsesmøder og medlemsmøde i august
måned.
§ 8.6. Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg og
projektgrupper til særlige opgaver ligesom den kan
uddelegere ansvarsopgaver til medlemmer uden for
bestyrelsen
§ 8.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
§ 8.8. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres
ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens (mødelederens)
stemme afgørende. Mødelederen skal være enten
formand eller næstformand.
§ 8.9. Bestyrelsen skal føre fortegnelser over
medlemmernes aktiviteter og funktioner samt
fortegnelser over præmier, hæders- og
udmærkelsestegn.

at udelukke ungdomsmedlemmer i personsager.
Valget gælder for et år ad gangen.
§ 8.4. Bestyrelsen udarbejder mødeplan på første
bestyrelsesmøde efter den ordinære
generalforsamling. Mødeplanen skal indeholde
bestyrelsesmøder, aktivitetsmøder, medlemsmøde i
august måned og ungdomsmøde i juni måned
§ 8.5. Bestyrelsen kan løbende nedsætte flere
aktivitetsgrupper og projektgrupper til særlige
opgaver ligesom den kan uddelegere
ansvarsopgaver til medlemmer uden for bestyrelsen
§ 8.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle er til
stede. Er et bestyrelses medlem forhindret
indkaldes suppleant.
§ 8.7. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres
ved almindelig stemmeflertal. Mødelederen skal
være enten formand eller næstformand.
§ 8.8. Bestyrelsen skal føre fortegnelser over
medlemmernes aktiviteter og funktioner samt
fortegnelser over præmier, hæders- og
udmærkelsestegn.

Søren Damgaard foreslår følgende beskrivelse af arbejdsopgaverne for de respektive udvalg. Disse
beskrivelser skal ikke være en del af vedtægterne:







Ro udvalg: daglig roning, langtursroning, ro skoler, korte styrmands kursus, reglementer
for roere, uddannelse/kurser, bådindkøb og materialevedligeholdelse, vedligeholdelse af
sikkerhedsudstyr, udstationeret båd, informationsmateriale, medlemsstatistik
Kajak udvalg: daglig roning, kajakkurser, reglementer for kajakroere, uddannelse/kurser,
bådindkøb og materialevedligeholdelse, vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr,
informationsmateriale, medlemsstatistik.
Kajakpolo udvalg: daglig aktiviteter, reglementer for aktiviteter, uddannelse/kurser,
bådindkøb og materialevedligeholdelse, vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr,
informationsmateriale, medlemsstatistik.
Ungdoms udvalg: daglig roning, langtursroning, ro- og kajakskoler, korte styrmands kursus,
reglementer for ungdomsroere, uddannelse/kurser, informationsmateriale,
medlemsstatistik.
Hus udvalg: vedligeholdelsesplan for huset ind-og udvendigt, reglementer, nøgleansvarlig,
Kommunikations udvalg: hjemmeside, Facebook, pressen, ro blad, ro statistik.

Bestyrelsens bemærkning til forslaget: Bestyrelsen ønsker at nå lidt længere med
udviklingsforløbet, inden vedtægterne ændres på dette punkt. Den foreslåede vedtægtsændring
af § 4.3 kan formelt først få virkning ved næste generalforsamling, da dagsordenen skal sendes ud
med mindst 3 dages varsel.
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Forslag 12: Orientering om nyt værdigrundlag
Efter udviklingsmøde med DKF og DFfR i januar har en arbejdsgruppe skærpet formuleringen af
klubbens værdigrundlag. Siden har bestyrelsen rettet værdigrundlaget yderligere til.
Værdigrundlaget er såvel vores fundament, som vores pejlemærke for udviklingen af klubben.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens anbefaling af værdigrundlaget.

Værdigrundlag
Vordingborg Ro- og Kajakklub
Motto:

Kom med på vandet. Ro mere.

Værdier:

Fællesskab. Frivillighed. Færdigheder. Fornøjelse.

Klubbens mission:




Vi er en ro- og kajakklub, hvor unge, ældre og familier trives sammen i et åbent fællesskab.
Vi er en klub, hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling på og i vand.
Vi værner om den frivillige indsats og vi tager ansvar for klubbens materiel og faciliteter.

Klubbens vision:





At vi fastholder og tiltrækker medlemmer gennem godt materiel, fornøjeligt fællesskab og
fokus på færdigheder
At vi fastholder en god og stabil økonomi, som sikrer frihed og råderum til fremme af
klubbens handleplaner
At vi lykkes med at synliggøre klubbens mange aktiviteter
At vi hver i sær glædes ved at komme i klubben – og på vandet.

Forslag 13: Flytning af bådfond fra Nordea til Lollandsbank
Bestyrelsen vil gerne orientere om, at bestyrelsen regner med at flytte bådfonden i Nordea til en
separat konto (fortsat som bådfond) i Lollands Bank. Pt. betaler vi 100 kr. årligt for at have
kontoen i Nordea.
Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

16

Forslag 14: Udarbejdelse af nye sikkerhedsbestemmelser
Siden den generalforsamlingen i 2017 har bestyrelsen flere gange drøftet klubreglement og
svømmeprøve. Emnet blev også drøftet på medlemsmødet i august 2017.
Bestyrelsen er ikke færdige med arbejdet med sikkerhedsbestemmelserne, men arbejder på at få
udformet nogle klare og præcise sikkerhedsbestemmelser.
Sikkerhedsbestemmelserne kommer til at erstatte klubreglementet. Det indhold, som bliver til
overs i klubreglementet, vil blive skrevet ind i husordenen (eller eventuelt helt droppet).
Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at forebygge ulykker og skader, samt forhindre
drukneulykker. Sikkerhedsbestemmelserne kommer til at gælde al roning i klubregi for klubbernes
medlemmer og gæster.
Sikkerhedsbestemmelserne vil blive udformet under hensyn til kravene fra Dansk Kano og Kajak
Forbund (DKF) og Dansk Forening for Rosport (DFfR), herunder:
•
DKFs Sikkerhedsbestemmelser, 2017
•
DFfRs Love og vedtægter, 2017
•
DFfRs langtursreglement, 2009
DFfR og DKF har rådet bestyrelsen til at udforme sikkerhedsbestemmelserne så kort og præcist
som muligt, gerne:
 1 side med generelle sikkerhedskrav for al roning
 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om sommeren - kajak
 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om sommeren - robåde
 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om vinteren - kajak
 1 side med sikkerhedsbestemmelser for roning om vinteren - robåde
 1 side med sikkerhedsbestemmelser for kajakpolo
 1 kort med angivelse af de forskellige ro-retter
Konkret foreslår DFfR at vi fjerner alt om ”klintbygget”, at vi fjerner ”mellemtursstyrnmænd”, at
det daglige rovand for inriggere udvides forbi sydhavnen, at outriggere og coastal kun har rovand
mod øst (og ellers med følgebåd). DFfR foreslår også, at vi indkøber korte redningsveste – og at vi
indarbejder krav om sikkerhedsudstyr.
Bestyrelse er via rederansvaret forpligtet til:
 at vi sikrer os, at medlemmer og gæster har de fornødne svømmefærdigheder Man skal
kunne svømme 300 m (ved svømmeprøve eller tro- og love erklæring).
 at klubbens grej og materiel er i en forsvarlig stand
DKF og DFfR mener begge, at en svømmeprøve ikke burde være noget problem. Det er først når
folk aflægger svømmeprøve at de opdager, at de måske ikke længere kan svømme helt så langt
som kravet er.
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Såvel klubben og bestyrelsen har været (og er til dels fortsat) splittet omkring svømmeprøven. Det
er formandens forslag, at vibenytter tro- og loveerklæringer, samt eventuelt giver mulighed for at
give enkelte medlemmer til at ro på grundt vand under gunstige forhold.
Formandens forslår en tro- og loveerklæring, hvor man skriver under på, at man rent faktisk har
afprøvet sine svømmefærdighede – og kan leve op til kravene:



En tro- og loveerklæring, hvor man skriver under på, at man har afprøvet sine
svømmefærdigheder (og der skal udfyldes en dato), og at man lever op til kravene (600 m
eller 300 m + itagning af redningsvest).
Tro- og loveerklæringen vil skulle fornyes. Hver 2., 3. eller 5. år?

Hvis man ikke lever op til kravene – eller ikke kan svømme det fornødne, så foreslår formanden, at
man evt. kan få dispensation til at ro på grundt vand under gundstige vejrforhold – eller at få en
ro-ret, hvor man kun ror sammen med andre personer. Hvordan dette nærmere skal udformes, er
endnu ikke afklaret.
Bestyrelsen skal beslutte hvornår ordningen skal træde i kraft – og hvordan overgangsorden skal
være for nye medlemmer og for medlemmer, som ikke har aflagt svømmeprøve inden for de
seneste år. Det er bestyrelsens vurdering, at der er brug for en ordentlig implementeringsproces.
Det er bestyrelsen mål at have de nye sikkerhedsbestemmelser klar til medlemsmødet i august
2018.
Indstilling: At emnet drøftes og at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to
bestyrelsesmedlemmer, 1 kajakroer og 1 robåds-roer.

Forslag 15: Overvejelse om skift af medlemssystem
Bestyrelsen overvejer at skifte Conventus ud med et andet medlemssystem, fx Memberlink.
Memberlink har bl.a. følgende fordele frem for Conventus:
 Memberlink kan selv vælge den rette kontingentgruppe ud fra adresse og alder.
 Memberlink har integration til ipaddle (IPP registreringen)
 Medlemsindberetning til DKF og DFfR
Memberlink har desuden integration til Rokort (men ikke til Roseddel, som vi bruger)
DFfR og DKF anbefaler Memberlink.
Bestyrelsen har endnu ikke fået afklaret, om Memberlink er bedre end Conventus i forhold til
budget og regnskab.
Ulemperne ved et skift vil bl.a. være, at alle medlemmer skal indmelde deres betalingskort igen.
Dette kan desværre betyde, at vi vil miste nogle få medlemmer.
Indstilling: At orienteringen tages til efterretning
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Fastsættelse af kontingent
Jævnfør §3 skal kontingenter og indskuddets størrelse fastsættes ved almindeligt stemmeflertal
for ét år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.
Såfremt forslag 8 ikke vedtages, så foreslås følgende kontingenter:




Voksne:
Samboende:
Barn/Ung

uændret til 1500 kr. pr. år
uændret til 2500 kr. pr. år for 2 voksne
stigning til 1.000 kr. pr. år for et barn mellem 10-18 år

Såfremt forslag 8 vedtages, så foreslås følgende kontingenter:




Voksne:
Familie:
Barn/Ung

uændret til 1500 kr. pr. år
3.000 kr. pr. år for op til 2 voksne og 2 børn
stigning til 1.000 kr. pr. år for et barn mellem 10-18 år

Såfremt forslag 9 ikke vedtages:
Indskuddet (indmeldelsesgebyret) foreslås uændret til:
200 kr. pr. nyt medlem.
Såfremt forslag 9 vedtages:
Indskuddet (indmeldelsesgebyret) bortfalder
Pris for kajakkursus:
Såfremt forslag 9 ikke vedtages:
1500 kr. pr. kursist.
Prisen indeholder indeværende års kontingent
Såfremt forslag 9 vedtages:
1700 kr. pr. kursist.
Prisen indeholder indeværende års kontingent
Såfremt forslag 10 er vedtaget, så foreslåes endvidere:
Gebyr for opkrævning af kontingent, som ikke kan gennemføres ved automatisk hævning på
dankort:
15 kr. pr. opkrævning.

Regnskab for 2017 og budget for 2018 uddeles på mødet.
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