Referat for Generalforsamling i Vordingborg Ro- og Kajakklub 2013
Dato: d. 21. februar 2013
Ca. XX Deltagere
1) Valg af dirigent.
a. Bestyrelsen foreslår Tim Espensen
Indkaldelsen til Generalforsamlingen har været rettidigindkaldt i klubblad og på
hjemmesiden.
2) Beretning for det forløbende år.
Beretning for året 2012 i Vordingborg Ro- og Kajakklub
Året 2012 var et nyt og anderledes år for Vordingborg Ro og Kajakklub. Klubbens kajak ansvarlig Bo
Bensby der havde haft posten siden klubben startede med at have kajakker overgav posten til Bo
Cervin. Kjeld Jørgensen trådte ind som nyt bestyrelses medlem, Kjeld tager sig bl.a. af klubhuset,
60+ og mange andre funktioner. Efter 10 år med Lilian som formand overtog jeg posten. Sådanne
ændringer i bestyrelsen vil uvilkårligt give forandringer i klubben, nogen med større succes end
andre, det vil jeg komme ind på senere.
Først nogle facts for 2012:
Der er kommet 46 nye medlemmer.
Der er afholdt 2 kajakskoler og 1 roskole.
Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Udgivet 5 roblade.

Ved årsskiftet var vi 210 medlemmer i klubben. (I 2011/194)
I sommersæsonen 2012 er der blevet roet 43.323 km.
I vintersæsonen 2012/2013 er der blevet roet 5.812 km. På vandet og
i ergometrene er der registreret 5.552 km.
Dette svarer til 260 km per medlem i 2012
Sammenlignet med 2011 var det 211 km. Per medlem

Igen i år 2012 har der været mange muligheder for at komme ud og ro. Vi har forsøgt at få en god
stabil ro hverdag krydret med ekstra arrangementer.
Både sommer og vinter sæsonen har været bygget op over ugens dage med faste arrangementer.
•

Mandag til lørdag har der været morgenroning. Jeg har hørt at denne gruppe er udvidet ved
den efterfølgende kaffe fra tidligere at fylde 1 bord til nu at fylde 3.

•

Mandag aften er for ungdomsroer og i vinter sæsonen efterfulgt af rospinning.

•

Tirsdag aften i vinter sæsonen er der rospinning.

•

Onsdag aftener klubaften for alle, hvor man om sommeren, efter en tur på vandet mødtes
over en kop kaffe og brød. Desuden stillede en kajakinstruktør sig til rådighed, således at det
var muligt at få genopfrisket sine færdigheder eller bare have en at ro med.
Her i vinter sæsonen har klubaften budt på fællesspisning og vedligeholdelse af materiale og
klubhus og igen rospinning.

•

Søndag ved et tiden har kajakroerne året rundt igen været på vandet

•

Så har der været mulighed for at vedligeholde sine svømmefærdigheder. Denne vinter har vi
prøvet noget nyt, hvor man efter at havde erhvervet sig et medlemskort kunne komme gratis
ind i svømmehallen i den offentlige åbningstid. Dette har været en god ordning ved, at
medlemmerne har kunnet vedligeholde sin svømning og vi har kun betalt for det vi har brugt.
Der hvor denne ordning har været lidt bøvlet har været måden man skulle have sit
medlemskort på, dette har været et administrativt stort arbejde, som vi bliver nød til at se på
igen til næste sæson.

Dette var hverdagen, så har der været alle krydderierne, som jeg vil forsøge at nævne med fare for
at glemme nogen.
Det begyndte sidste vinter hvor vi havde nogle lørdage i svømmehallen med kajakker. Der var
mulighed for både tur- og havkajakroer, at genopfriske redningsøvelser eller andet efter ønske,
samtidig var der mulighed for at konvertere fra en kajak type til en anden.
I Kristi Himmelfarts ferien var der arrangeret kajaktur til Ise fjorden;
I Pinsen Ro- og kajaktur til Askø, senere en rotur til Præstø.
Nogle mandage har der været arrangeret ”Ro langt”, hvor der for både kajakker og robåde var
mulighed for at mødes sidst på eftermiddagen og derved nå en længere tur.
DfFr afholdt en uges ungdomslandslejr i vores lokaler og ro-område, det var spændende at følge og
se den glæde de unge havde ved at være i sådan en lejr, vi havde selv 4 ungdomsroer med fra
klubben. Landslejren havde forskelligt materiel med bl.a. Edonbåde, som er en form for outrigger
med ponton, nogen af vores medlemmer fik lov til at prøve disse, så nu vil vi gerne have nogen i
samme stil. Jeg kan vist godt sige at landslejren var en stor succes og en kæmpe inspirationskilde.
VM-Matchen blev i år afholdt i Præstø, hvor vi efter mange års pause i medalje rækkerne, igen var
oppe og mænge os blandt vinderne. Godt gået.
Ude på det rigtige vand har vi øvet redningsøvelser for både kajakker og robåde. Flere deltagere
fortalte efterfølgende, at det havde været en overraskende oplevelse, det var
grænseoverskridende at vælte ude i sejlranden og det var meget svært for roerne, at iføre sig
redningsvest i vandet og efterfølgende, at komme op i robåden. Dette bør vi gentage igen til
sommer.

Efter redningsøvelserne havde vi fælles spisning med ”Vis hvad du kan med en trangiaen”, her kom
meget inspiration til fremtidige tures madlavning.
Der har været Trim løb med en stor tilslutning, ca. 30 roer deltog.
Havkajakroerne holdt deres efterårstræf hos os, der kom ca. 80 havkajakroer, som overnattede i
telte foran klubhuset. Takket være et par gæve gutter fra klubben, der anviste campisterne på
plads, blev dette et fantastisk syn med alle disse telte på rad og række. Vi havde nogle medlemmer
der sørgede for maden til fælles spisningen lørdag aften, derved blev der tjent penge til klubben.
Arrangementer som dette er ro relateret, så frem ad rettet kunne dette være en måde at tjene
ekstra penge til klubben.
I august måned havde vi medlemsmøde hvor rigtig mange mødte op der var en god stemning med
mange forslag til nyt udstyr. Disse ønsker har vi forsøgt at efterkomme i vores budget for 2013.
Igen i 2012 havde vi en gruppe der tog til Roskilde festivalen for at arbejde for klubben.
Arbejdsgruppen havde store udfordringer i form af nye arbejdsopgaver som blev tildelt meget sent.
De klarede det ikke helt uden problemer. Klubben fik et stor pose penge, som vi er meget
taknemmelige for og håber vi kan forvalte efter arbejdsgruppens ånd.
En gruppe på 13 medlemmer drog til Mallorca for at ro i kajakker, oplevelsen var stor med nye
udfordringer i form af kajakker med finne/svær og et farvand med store bølger, men allermest en
fantastisk tur.
Traditionen tro var der fællestur Tur til Mølleåen også her var der stor opbakning.
Mellem jul og nyt år har Bo Bensby i mange år arrangeret ” Vis dit rovand”, her viser vi vores egne
medlemmer og andre klubber vores rovand set fra vinterens side. Isen var i år ikke nået at komme,
så det lykkedes at gennemføre arrangementet.
Der har været afholdt computer weekend for de unge.
Klublokalet har været igennem den helt store ”Make over” foretaget af vores medlemmer, nyt
gulvtæppe, loft og væge er malet, stolene er ompolstret. Det er et rigtig lækkert klublokale vi har
fået.
Rospinning – som et nyt tilbud har vi i år startet rospinning. Vi har fået uddannet 4 instruktører,
som har faste aftener for rospinning. Spinningen er for vores egne medlemmer og for ude fra
kommende, der kun tilbydes og betaler for rospinningen, men vi håber at de bliver grebet af
klubånden og ønsker at fortsætte med at ro på vandet.
Vi havde et foredrag om sælerne omkring Avnø, desværre mødte der ikke mange op, vi tror det var
på grund af en hård konkurrence af en landskamp for herrehåndbold. For os der var mødt op fik vi
historien bag Avnø og gavnlige informationer om hvordan vi som roer bør opføre os når vi færdes i
sælernes hjem.
En gruppe har udarbejdet en række visioner og handleplaner for klubben. Dette er ment til at
beskrive hvad vi allerede gør i klubben og hvad vi kunne tænke os frem ad rettet. Visioner kan være
højtflyvende, men det giver os mulighed for at tænke ud af boksen.

Visionspapirerne bruger vi også til at vise omverden hvad vi vil, dette når der søges midler i fonde
og for at sætte vores finger aftryk på Vordingborg by. Efter vi havde udarbejdet vores visioner kom
Vordingborg kommune med deres visioner, så allerede her har vi måske sat vores fingeraftryk  .
Robladet har vi udgivet 5 gange i år. Fra årets begyndelse planlagde vi datoerne for udgivelserne,
dette tror jeg på har været godt, da vi har set mange forskellige skribenter, med forskellige
historier. Vores redaktør fik nye udfordringer, da det ikke altid har været lige nemt, at håndtere alle
disse indlæg, men han syntes også at det er positivt og lidt sjovt.
Allerede nu er vi ved at planlægge den kommende sæson, som starter med Standerhejsning den
13. april, så reserver dagen til sæsonens første rotur og møde med ”De gamle kendinge” fra sidste
år.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle jer medlemmer, i er alle med til at gøre dette til en
fantastisk klub.
Min bestyrelse vil jeg også gerne takke i er en fornøjelse, at arbejde sammen med.
Jeg vil herefter sætte beretningen til debat og godkendelse.
Vivi Larsen
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Indkommende forslag, der er indkommet 2 forslag
a. Carsten Hansen har fremlagt
På generalforsamlingen den 21. februar vil jeg fremsætte følgende forslag til afstemning:
Forslag:
Alle bunkemails i klubregi bliver fremover sendt som 'undisclosed recipients' - skjulte
modtagere. Bunkemails sendes via bestyrelsen.
Begrundelse:
Den nuværende praksis med x-antal synlige modtagere er unødvendig, uetisk og
uhygiejnisk.
Bemærkning:
Det er uhyre nemt at sende som 'undisclosed recipients': Man lader blot Til-feltet og Ccfeltet stå tomme og skriver adresserne i Bcc-feltet. Afsenderen er naturligvis stadig synlig.
Visningen kan variere fra mailprogram til mailprogram, men princippet er det samme.
Bestyrelsen svarer, at det har været en fejl, at det har været muligt på nyhedsbrevet der
udsendes via klubben, at se de forskellige mail adresser, dette er nu ændret således, at det
ikke er muligt.
b. Bestyrelsen/Bodil Larsen forslag om tegnings ændring.

5) Valg af formand. Vivi Larsen er villig til genvalg
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er
a. Bodil Larsen, er villig til genvalg
b. Bodil Hagensen, er villig til genvalg
c. Bodil Nygaard, der ønsker at fratræde
Bestyrelsen foreslår Jesper Andersen til posten
7) Valg af en revisor. På valg er Jørn Hørdum, der er villig til genvalg.
8) Fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen forslår kontingent ændring med virkning for 2013.
Begrundelse
Ved at tage alle udgifter fra 2012 og fordele dem ud på 200 personer, har hvert medlem modtaget
ydelser for 1277 kr. og der ud over for 260 kr. nyanskaffelser, i alt ydelser for 1537 kr. dette uanset
hvad medlemmet har betalt,
Hvis vi kun har indtægter fra kontingenterne kan dette ikke løbe rundt.
Desuden har vi set på, at det skal være administrativt nemt at håndtere.
Ved disse overvejelser er vi kommet frem til:
Ungdomsroer under 18 år: 800 kr. (uændret fra 2012), der gives ikke rabat ved flere børn.
For voksne fra 18 år og opefter: 1400 kr. (i 2012 var det 1300 kr.)
For andre voksne personer på samme bopæl: 900 kr. ( i 2012 var det 700 kr.)
9) Eventuelt

