Referat for Generalforsamling i Vordingborg Ro- og Kajakklub 2014
Dato: d. 20. februar 2014
29 Deltagere
1) Valg af dirigent.
a. Bestyrelsen foreslår Søren Damgaard. Valgt med bravur.
Indkaldelsen til Generalforsamlingen har været rettidigindkaldt i klubblad og på
hjemmesiden.
Stemme tællere er Hilmer Ringer og Jane Larsen
2) Beretning for det forløbende år.

Beretning for året 2013 i Vordingborg Ro- og Kajakklub
Året 2013 er året hvor vi i klubben har arbejdet på at forankre fornyelserne fra 2012, noget er gået
nemmere end andet.
At have skrevet vores visioner og missioner ned på papir det forpligter, men ens visioner opnås ikke i løbet
af et eller to år.
Inden vi fordyber os i visioner får i lidt data for 2013.
Ved årsskiftet 2013/2014 var der 216 medlemmer (2012 var der 210).
Af disse var 16 under 18 år, i 2012 var der 12.
I 2013 kom der 59 nye medlemmer, i år 2012 var det 46.
I sommer blev der i kajak roet 35.236 km. dette er en stigning på 10 % i forhold til året før.
I robåde blev der roet 15.352 km dette er en stigning på 40 %
Totalt i sommers blev der roet 50.588 km en stigning på 18 %
Vinterroningen på vandet er gået ned med 24 % i forhold til 2012
Men til gengæld er de registrerede km. i ergometer steget med 110%
Der er afholdt 12 bestyrelsesmøder, udgivet 5 ”Vi Roer” udsendt adskillige nyhedsbreve.

Hverdagen – jeg holder af hverdagen i Vordingborg ro- og kajakklub.


Hver morgen sommer og vinter er der morgenroet efterfulgt af kaffe og diskussion om verdenspolitikken i Vordingborg



Frigivet roer kan ro fra solopgang til solnedgang



Der har været mulighed for ergometer roning året rundt og i vinter sæsonen har dette været krydret med rospinnings hold, som i virkelig har taget til jer.



Mandag og onsdag har ungdomsroerne haft fast tid, der har været mest aktivitet hen over sommeren, men nogle få har fortsat hen over vinteren med at mødes mandag aften.



Som en gammel tradition var onsdage også klubaften, hvor en rotur blev efterfulgt af et fællesbord
med brød og kaffe.



Onsdage om vinteren er der bådvedligeholdelse med mulighed for at deltage i fællesspisning



Igennem vinteren har medlemmerne kunnet vedligeholde deres svømmefærdigheder. Via deres
medlemskort har de haft mulighed for at svømme i den offentlige åbningstid. Ungdomsroerne har
gjort det, at de hver anden lørdag har mødtes og svømmet sammen.



Rengøringen af klubhuset gøres af medlemmerne det har været lidt op ad bakke at få samlet deltager, så nu bliver et nyt tidspunkt afprøvet.

Ud over hverdagen har der været forskellige aktiviteter lige fra vedligeholdelse af klubhus til kaproning.

Vedligeholdelse af klubhus:
I 2012 fik klubhuset en renovering indvendig, i 2013 gik vi i gang med det udvendigt i form af maling af
træværket – der er stadig noget der mangler så det fortsætter i 2014.
Vi har haft en mand i samfundstjeneste han hjalp til den udvendige vedligeholdelse.
Klubhusets er ikke helt nyt det ses på tæringer af rør, derfor er der skiftet brusevands rør til damer og herre
og nedlagt en radiator i damernes omklædningsrum og skiftet en cirkulationspumpe til det varme vand.

Ungdomsroer
Ungdomsroerne har ud over de fastlagte dage deltaget i konkurrence/Paddel battel det blev til 6 løb og 5
medaljer.
Skole kaproning på Bagsværd sø, det blev til et løb og en medalje.
Deltagelse i Sorø Regatta, vi skal deltage i flere af denne slags cups til næste år, da det modner de unge og
der er et hyggeligt samvær.
I sommersæsonen har der været afholdt møde med Ungdomsroerne for at informere dem om deres
muligheder og høre deres ønsker og forventninger til klubben, dette er et område hvor der i 2014 er
mulighed for at arbejde mere målrettet på at få den del udviklet.

Arrangementer og ture:
Igen i år blev der holdt ”Store rednings dag med Trangia mad, igen var det en succes, men arrangørerne
kunne godt tænke sig flere deltagere til Trangia madlavningen.
Der har været afholdt fælles Mandagsture, måneskinstur, rotur til Bisserup, Møns klint, og Mølleåen.
Venskabs match med de omkringliggende klubber gik godt. Til næste år vil Præstø stå for arrangementet.
Ved årets Kajaktrim var der omkring 30 deltagere, Ro vennerne stillede op og tryllede en frokost frem.

Andet:
Årets idrætsleder Bo Bensby, har givet en del god pr for klubben.
En anden særlig begivenhed var Dronningens afsked med Vordingborg, her indgik klubben i et samarbejde
med Cantabile ved at deltage i skuespil på vandet, det blev en fantastisk oplevelse for deltagerne og
publikum.
Der er lavet aftale omkring brugsret og vedligeholdelse af en shelter plads i Kalvehave, hvor der er indvielse
i marts måned, personligt glæder jeg mig til at bruge den her til sommer.
Roskilde Festival gik godt, vi har fået tilkendegivelser på at gruppen stiller op igen til sommer for ca. 10.
gang, Roskilde fonden varsler med at ændringer mht. arbejdsopgaver og bemanding, der afventes videre
informationer.
Vores klubblad ”Vi Roer” blev udgivet 5 gange efter planen. Bladet blev trykt i papirform og de fleste blade
blev uddelt af medlemmerne. Omkostningerne til bladet er stadig høje og der diskuteres hvordan den
fremtidige informations form skal foregå.
I bestyrelsen har vi hold møde med vennerne, som spurgte til deres berettig hed, vi syntes at der var brug
for vennerne og sammen talte vi om de aktiviteter, som det vil være en stor hjælp at vennerne kunne
arrangere og gøre. Jeg ser at vennerne har haft gang i mange forskellige aktiviteter i år i form af, at arbejde
til wave festival, Julebanko, madlavning ved forskellige arrangementer og Tema aftener, kom og deltag
fredag den 7. marts 2014.
Sundere kurs, og Brobygnings projekt er projekter for børn og unge, her har klubben deltaget i form af
aktiviteter på vandet.

For at komme tilbage til Visionerne:
Vores motto
Sammen ror vi længere – ja det har vi bevist i tørre tal 18 % stigning i km.
Vores vision
Vi vil være en roklub, hvor unge og ældre trives sammen i et åbent fællesskab –
Ja, det gør vi, det kan blive endnu bedre, ideerne bobler og sammen skal vi finde det der fungere bedst på
det pågældende tidspunkt.
Vores mission:
At skabe gode, sjove og motiverende rammer for udøvelse af aktiviteter fra unge til ældre – i Vordingborg
og omegn. - Vi se en stigning af medlemmer de kommer ikke kun fra Vordingborg og omegn, men også fra
Stor Kbh., det betragter jeg som indikation for at vi giver nogle gode rammer for medlemmerne.

Vores værdier:
Vi vil optræde og anerkendes som en klub,
hvor frivillighed, medansvar og fællesskab er i højsædet
hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling på og i vand
hvor vi står ved vore mål og meninger – er åbne og ærlige, gør hvad vi siger og siger hvad vi gør
hvor vi værner om fundamentet, der er en forudsætning for vort fællesskab, samvær og aktiviteter: Klubhus
og materiel
hvor rummelighed og fleksibilitet i forhold til vore medlemmer – er væsentlige nøgleord
Det er nogle ambitiøse værdier, hvor jeg især er stolt af alle de frivillige kræfter der lægges i denne klub.
Der har været mange diskussioner om vores værdier, hvor rummelige skal vi være – en roklub med
medlemmer der ikke ønsker at ro på vandet, det har vi, det må være rummelighed.
Vi vil måle vores vision på, om:
vi løbende udvikler os, så vi kan se udviklingstendenser i antallet af medlemmer, kvinder som mænd, piger
som drenge.
Medlemstallet er steget, vi har ikke tallene for kønnene, men tallet for de unge under 18 år er også steget,
men det kunne være sjovt at have en større gruppe unge.
Vi er i stand til at fastholde vore medlemmer og tiltrække nye.
Der blev indmeldt 59 nye medlemmer, medlemstallet er steget med 6, det er jeg til at fastholdelsen af
medlemmerne kan blive bedre , det kunne være et indsatsområde for 2014.
vi kan deltage i og/ eller udvikle konkurrencer og aktiviteter, der afspejler vore medlemmers ønsker og
interesser
Der har været afholdt aktiviteter og konkurrencer som har været drevet af medlemmerne.
vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at gennemføre vore planer med konsekvens
Vi har en god økonomi, da vi har mange frivillige medlemmer, der er parate til at vedligeholde klubhuset og
hjælpe til ved arrangementer hvor der kan tjenes nogle penge. I bestyrelsen lægger vi et budget for det
efterfølgende år, hvor de faste udgifter dækkes af kontingent. Investeringerne og sjov bliver budgetteret
efter hvad vi allerede har på kontoen. Der kigges også fremad for at spare op til de rigtig store investeringer
så som tag og båd bro.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle jer medlemmer, i er alle med til at gøre dette til en meget særlig
klub.
Min bestyrelse vil jeg også gerne takke i lægger mange kræfter i arbejdet her i klubben og gør det
fantastisk.
Jeg vil herefter sætte beretningen til debat og godkendelse.
Vivi Larsen
Jørn Hørdum spørger til offentliggørelse af beretning.
Denne kommer med i referatet.
Beretningen er godkendt alle for.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
a. Bodil Larsen har ordet.
i. Signe spørger til fordele ved at flytte til fonde og ikke beholde dem på drift kontoen.
1. Dette besvares med at fordelen med at flytte til bygningsfond er at pengene er
øremærket til bygningen og kan derfor ikke trækkes ud til nye både
eksempelvis.
ii. Åse spørger hvad bådfonden er til i forhold til at nyanskaffelser bliver taget ud af en
separat konto i drift regnskabet.
1. søren svare at en 4 åres inrigger eksempelvis koster 150.000 og derfor kan
bådfonden stå til med sådanne en investering.
iii. Kaj siger at det er flotte tal, bemærker især at ungdoms roerne har brugt 100% mere
fra 2012 til 2013.
1. Jesper forklare at ungdoms roere ikke har manglet noget og at hvis den næste
års budget nok også skal få nogle fornuftige tal.
2. Bodil svare at kaproninger for ungdommen er udgifterne til disse skrevet under
kapronings kontoen 208
3. Vivi svare også at ungdoms roerne har fået tilbudt tilskud til ungdoms lejre,
men ingen har udnyttet sig af dette.
iv. Signe spørger til bygnings fonden. Er denne i forhold til nyt tag eller hvad er planen.
1. Kjeld svare at planen er inde for 3 år at der skal efterisoleres og fået nyt tag.
Teknisk forvaltning har været kontaktet. Da der er nogle restrektioner i forhold
til bygningshøjder. Der arbejdes videre i 2014 og 2015.
b. Regnskabet er godkendt af alle.
4) Indkommende forslag, der er indkommet 7 forslag – der gennemlæses i 5 minutter.

Indkommende forslag til Generalforsamling i Vordingborg Ro- og Kajakklub
2014.
Der er 7 indkommende forslag til Generalforsamlingen.
Forslag 1 til 5 omhandler ændringer af vedtægterne.
Der er §´er hvor der er flere forslag til formuleringen, dette drejer sig om § 6.2, § 7.4 § 8.1 og § 12.2 , disse
vil derfor optræde som separate forslag.
Forslag 6 og 7 er indkommet fra Stig Jensen.

Ændringer i rækkefølgen
Forslagene bliver taget lidt i omvendt rækkefølge, da man vedtager de små vedtægts forslag (2,3,4 og 5) og
derefter sætter disse ind i forslag 1.
Efter aftale med stig og ordstyre flyttes forslag 6. og 7. frem før forslag 1.
Derved bliver rækkefølgen i forslagene således: 6,7,2,3,4,5 og til sidst 1.

Forslag 6: Fremlægges af Stig Jensen
Jeg foreslår, at referater af alle bestyrelsesmøder bliver offentlige tilgængelige på klubbens hjemmeside og/eller udsendes som mail til medlemmerne.
Mht. at referatet skal godkendes af bestyrelsen inden offentliggørelse - så må det være rimelig
nemt, at sende referatet til bestyrelsesmedlemmerne på mail og få en godkendelse inden for få
dage og derefter udsende referatet til medlemmerne og/eller lægge det på hjemmesiden.
Der har været en god dialog omkring offentliggørelsen af referater. Der bliver brugt augmenter
bland andet i forhold til den offentlige sektor. Flere foreninger gør det allerede. Der augmenteres
imod med tiden der bliver brugt på referater vil blive større. En advokat forklare at det er bestyrelsens arbejdsreferat.
Afstemning: referaterne skal offentliggøres.
Stemmer for.
13.
Stemmer imod.
14.

Forslag 7: Fremlægges af Stig Jensen
Jeg foreslår, at der gøres en indsats for at alle medlemmer er kontaktbare på mail.
Bestyrelsen kan beslutte at kontakte alle medlemmer og meddele, at fremtidige kontakter og korrespondancer foregår udelukkende på mail.
Herefter kan bl.a. følgende udsendes på mail:
 Klubblad
 Sikkerhedsmæssige meddelelser
 Arrangementer
 Ture
 Information her og nu
 Sidste øjeblik info om ture, arrangementer m.m.
 Indkalde hjælpere til praktisk arbejde
 Information fra DKF
 Information fra andre klubber
 Kaffemik

Ovenstående forslag 7 - er ment som en mulighed for at spare porto, en måde at involvere klubmedlemmerne, at gøre det mere synligt, at der er et socialt netværk.
Samtidig er der også mulighed for at oprette en medlemsliste med mail-adresse og telefonnumre
som også kan være tilgængelig for medlemmerne.
Og mange flere muligheder - kun fantasien sætter grænser.
Og så kan vi udvikle os til en endnu mere moderne klub, der anvender de muligheder, som efterhånden er en stor del af vores hverdag.
Webmaster Christian mener ikke at det har været et problem at få et arrangement ud til medlemmerne i et
nyhedsbrev hvis man bare sendte det til ham eller en anden der kunne sende ud, eksempelvis Jesper eller
Kjeld.
Bestyrelsen må ikke offentliggøre telefon nr. og mails. Men måske kunne der laves en chat eller bruge facebook noget mere. Facebookgruppen kan laves om så ikke man behøver at have en facebook-bruger for at
læse på siden. Dog er det nødvendigt at have en facebook-bruger for at skrive på siden.
Afstemning: skal bestyrelsen bestræbe sig på at kommunikere mere over de tilgængelige internet medier.
Stemmer for.
25
Stemmer blank.
4

Forslag 2)
2.A (Arbejdsgruppe)
§ 6.2. Et medlem, der er aktiv roer i klubben kan tegne et tillægsmedlemskab for deres
barn/barnebarn med retten til – under eget ansvar – at medtage barnet/barnebarnet i bådmateriel,
der af klubben er godkendt til dette. Forud for disse sejladser skal medlemmet sikre sig, at barnet/barnebarnet er bekendt med ophold i vand og er udstyret med godkendt redningsvest.
2.B (Bestyrelsen)
§ 6.2. Et medlem, der er aktiv roer i klubben kan tegne et tillægsmedlemskab for deres
barn/barnebarn med retten til – under eget ansvar – at medtage barnet/barnebarnet i bådmateriel,
der af klubben er godkendt til dette. Tillægsmedlemsskabet skal godkendes af et bestyrelsesmedlem, medlemsskabet er gyldigt for et år ad gangen. Forud for disse sejladser skal medlemmet sikre
sig, at barnet/barnebarnet er bekendt med ophold i vand og er udstyret med en til barnet passende
redningsvest.
Bestyrelsen trækker sit forslag.

Forslag 3)
3. A (Arbejdsgruppe)
§ 7.4. 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. Valget gælder for et år ad gangen.
3.B (Bestyrelse)
§ 7.4 Ungdomsmedlemmerne kan på et særligt møde udpege et medlem blandt de 11 til 18 årige
medlemmer af roklubben, og vælges for et år ad gangen, genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan
beslutte at udelukke ungdomsmedlemmer i personsager.
Bestyrelsen trækker sit forslag.
Arbejdsgruppen foreslår at tilføje: Bestyrelsen kan beslutte at udelukke ungdomsmedlemmer i personsager.
Nyt punkt kommer til at lyde således.
§ 7.4. 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.
Dette er godkendt.

Forslag 4)
4.A (Arbejdsgruppe)
§ 8.1, Klubben tegnes af formanden og økonomiansvarlig i forening.
4.B (Bestyrelse)
§ 8.1. Klubben tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller 4 bestyrelses medlemmer i forening.
Bestyrelsen trækker sit forslag

Forslag 5)
5.A (Arbejdsgruppen)
§ 12.2. Ved økonomisk restance til klubben, kan medlemmet udelukkes indtil restancen er betalt.
Udelukkelse vil kun ske efter skriftlig opfordring fra klubben med angivelse af tidsfrist for en reaktion.
5. B (Bestyrelse)
§ 12.2 Såfremt et medlem skylder kontingent for mere end én rate, kan bestyrelsen efter en påmindelse udmelde medlemmet.
Arbejdsgruppen trækker sit forslag.

Forslag 1) Vedtægtsændringer
Vedtægter for VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB
§ 1. Navn, hjemsted og stander
§ 1.1. Klubbens navn er VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB
§ 1.2. Klubben har hjemsted i Nordhavnen i Vordingborg By
§ 1.3. Klubben er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund gennem Dansk Forening for Rosport og Dansk
Kano og Kajak Forbund. Klubben er forpligtet overfor disse organisationer i det omfang, det fremgår af love og vedtægter eller andre bestemmelser og beslutninger - herunder sikkerhedsbestemmelser.
§ 1.4. Klubbens sommerstander er mørkeblå med hvidt Gåsetårn på et grønt tæppe og om tårnets
top fem flyvende hvide måger. Klubbens vinterstander er hvid med mørkeblåt tårn, mørkeblåt hav
og lyseblå himmel.
§ 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,
-

hvor frivillighed, medansvar og fællesskab er i højsædet
hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling på land og til vands.
hvor vi står ved vore mål og meninger - er åbne og ærlige, gør hvad vi siger og siger hvad
vi gør
hvor vi værner om fundamentet, der er en forudsætning for vort fællesskab, samvær og aktiviteter: klubhus og materiel
hvor rummelighed og fleksibilitet i forhold til vore medlemmer er væsentlige nøgleord

§ 2.2. Klubben har som overordnede målsætninger:
-

at vi løbende udvikler os, så vi kan se udviklingstendenser i antallet af medlemmer, unge
som gamle
at vi er i stand til at fastholde vore medlemmer og tiltrække nye
at vi kan deltage i og/eller udvikle konkurrencer og aktiviteter, der afspejler vore medlemmers ønsker og interesser
at vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at gennemføre vore planer
med konsekvens

§ 3. Generalforsamlingen:
§ 3.1. Generalforsamlingen er VORDINGBORG RO-OG KAJAKKLUB`s øverste myndighed. Denne afholdes inden udgangen af februar måned.
§ 3.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbladet samt på hjemmesiden.
§ 3.3. 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
- Valg af 1 revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Fastsættelse af kontingent
- Eventuelt
§ 3.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
§ 3.5. Endelig dagsorden med forslag, der skal behandles, offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.
§ 3.5. Der kræves kvalificeret flertal, 2/3 af de fremmødte stemmer til ændringer og tilføjelser til
vedtægterne. Andre sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, således at stemmelighed betyder
forkastelse af forslaget.
§ 3.6. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder og som giver personligt fremmøde..
§ 3.7. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot et medlem ønsker det.
§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
§ 4.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil
eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret begæring herom
til bestyrelsen.
§ 4.2. Senest 2 uger efter begæringen er fremsat, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der mindst en uge før indkaldes som minimum via hjemmesiden. Dagsordenen
med angivelse af forhandlingsemnet skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage
før afholdelse.
§ 4.3. Afstemninger og beslutninger træffes efter samme regler, som er gældende for en ordinær
generalforsamling.
§ 5. Medlemsmøde:
§ 5.1.

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde hvert år inden udgangen af august måned

På mødet kan alle spørgsmål vedrørende klubbens anliggender tages op til debat. Mødet er ikke
bemyndiget til at træffe økonomiske eller principielle beslutninger.

§ 6. Medlemmer:
§ 6.1. Klubben optager medlemmer, der ønsker at deltage i klubbens sportslige aktiviteter. Man
kan optages i klubben i det år i hvilket man fylder 11 år. For personer under 18 år kræves forældres eller værges samtykke. Ethvert nyt medlem skal forinden der tilstedes adgang til bådene kunne dokumentere svømmefærdighed, som det kræves i henhold til hovedorganisationernes love og
bestemmelser.
§ 6.2. Et medlem, der er aktiv roer i klubben kan tegne et tillægsmedlemskab for deres
barn/barnebarn med retten til – under eget ansvar – at medtage barnet/barnebarnet i bådmateriel,
der af klubben er godkendt til dette. Forud for disse sejladser skal medlemmet sikre sig, at barnet/barnebarnet er bekendt med ophold i vand og er udstyret med godkendt redningsvest.
§ 6.3. Klubben optager passive medlemmer. Som passiv medlem er man ikke berettiget til at anvende klubbens materiel og træningsfaciliteter.
§ 6.4. Tidligere aktive medlemmer og roere fra andre klubber – på besøg, kan få tilladelse til at ro
enkelte ture som gæster i klubbens materiel.
§ 7. Bestyrelse:
§ 7.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand, næstformand, økonomiansvarlig og 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er alle medlemmer over 18 år, når de har været medlem
af klubben i mindst 3 måneder. Mindst 6 medlemmer skal være aktive medlemmer af klubben
§ 7.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
§ 7.3. Formand vælges særskilt.
§ 7.4. 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.
§ 7.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder funktionsfordeling og mødeplan på første
bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Mødeplanen skal indeholde bestyrelsesmøder og medlemsmøde i august måned.
§ 7.6. Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg og projektgrupper til særlige opgaver ligesom
den kan uddelegere ansvarsopgaver til medlemmer uden for bestyrelsen
§ 7.7.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7.8. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens (mødelederens) stemme afgørende. Mødelederen skal være enten
formand eller næstformand.
§ 7.9. Bestyrelsen skal føre fortegnelser over medlemmernes aktiviteter og funktioner samt fortegnelser over præmier, hæders- og udmærkelsestegn.
§ 8.

Tegningsret:

§ 8.1, Klubben tegnes af formanden og økonomiansvarlig i forening.
§ 8.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves der dog
hele bestyrelsens underskrift – men kun efter generalforsamlingens godkendelse.
§ 8.3. Alle udgifter skal inden udbetaling være attesteret af et bestyrelsesmedlem.

§ 9. Regnskab og revision:
§ 9.1 Revisionen foretages af 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling.
1 revisor vælges for to år ad gangen. 1 revisor vælges i lige år og en vælges i ulige år.
§ 9.2. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal afslutte regnskabet så betids at revisorerne
har mindst 10 dage til deres opgave.
§ 10. Reglementer
§ 10.1. Det er bestyrelsens opgave at udarbejde og gøre medlemmerne bekendt med diverse reglementer, der vedrører den daglige roning og klubbens aktiviteter. Herunder Klubreglement, Husreglement, Dansk Kano- og Kajakforbunds sikkerhedsbestemmelse, Dansk Forening for Rosports
Langtursreglement og Dansk Forening for Rosports Vinterroningsreglement.
§ 10.2. Klubbens medlemmer har pligt til at overholde klubbens reglementer.
§ 11. Udnævnelser og hæderstegn:
§ 11.1. Udnævnelse af æresmedlemmer og tildeling af klubbens hæders- og udmærkelsestegn
med videre foretages af bestyrelsen.
§ 12. Sanktioner:
§ 12.1 Såfremt et medlem overtræder klubbens vedtægter eller reglementer, kan bestyrelsen inddrage vedkommendes medlemsrettigheder.
§ 12.2 Såfremt et medlem skylder kontingent for mere end én rate, kan bestyrelsen efter en påmindelse udmelde medlemmet.
§ 13. Udmeldelse
§ 13.1. Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubbens økonomiansvarlige med mindst en måneds varsel.
§ 14. Opløsning
§ 14.1. Er der til generalforsamlingen stillet forslag om klubbens opløsning, kræver vedtagelsen
heraf, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer er for forslaget, ligesom mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.
§ 14.2. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer.
§ 14.3. I tilfælde af klubbens opløsning overføres klubbens formue i ligelig fordeling til hovedorganisationerne Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajak Forbund.
§ 15. Ikrafttrædelse
Nye vedtægter godkendt af alle.

5) Valg af formand. Vivi Larsen stiller ikke op til genvalg.
Bestyrelsen foreslår Jesper Andersen. - Valgt af alle.
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er
a. Bo Cervin, ønsker at fratræde.
b. Bodil Hagensen, ønsker at fratræde.
c. Kjeld Jørgensen, ønsker at fratræde.
d. Christian Damgaard ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår Karin Lærke og Vivi Larsen.
Der mangler stadig to medlem.
Christian, Karin og Vivi er alle valgt ind i bestyrelsen.
Der afholdes 5 minutters pause til toilet besøg og snak i krogene.
Efter pausen kom der ikke yderligere indstillinger til bestyrelsen.
Bestyrelsen består i skrivende stund af 5 personer incl formand. En ekstraordinær
generalforsamling er nødvendigt i forhold til at få de 2 sidste poster besat eller en
vedtægtsændring til at en bestyrelse skal bestå af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af en revisor. På valg er Jakob Frederiksen, der er villig til genvalg.
Jakob er genvalgt af alle.
8) Fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen forslår kontingent uændret kontingent.
Ungdomsroer under 18 år: 800 kr.
For voksne fra 18 år og opefter: 1400 kr.
For andre voksne personer på samme bopæl: 900 kr.
Godkendt af alle.
9) Eventuelt
a. Vivi siger tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Bo Cervin, Kjeld Jørgensen og Bodil
Hagensen alle 3 fik 3 flasker rødvin hver.
b. Stig Jensen Takker for at bestyrelsen er der. Stig tilbyder sin hjælp hvis bestyrelsen ønsker
denne, både i forhold til arrangementer og andre daglige aktiviteter.
c. Jørn Hørdum roser regnskabet for alle bilag og arbejdet bag det flotte resultat.
d. Bo Bentsby spørger til den nye kajak ansvarlig, da Bo Cervin tidligere har styret kajak afdelingen
med hård hånd. Jesper fremlægger at Vivi formentlig vil fremgå som kajak ansvarlig, men at
bestyrelsen jo ikke har haft tid til at konstituerer sig endnu.
e. Kaj Ågaard roser Vivi for sin uddelegering af opgaver. Man ser ikke mange bestyrelser
uddelegere så mange opgaver. Kjeld Jørgensen bliver også rost til skyerne.
f.

Christian er ked af at Jesper forsvinder som ungdoms instruktør, så han efterlyser nogle nye
ansigter til ungdommen ikke nødvendigvis uddannede instruktører i første omgang, men bare
nogle der gerne vil ungdommen det bedste.

g. Asger Løvskjold reklamere for arrangementet d. 7 marts kl. 19:00. der kommer 3
foredragsholdere og fortæller omkring færden på vand og andre tiltag i og omkring klubbens
farvand.
h. Søren Damgaard reklamerer for 110 års jubilæum. vi kunne godt tænke os at bliver omkring
100 mennesker, så hiv fat i gamle ro venner og bekendte, og lad os fejre Vordingborg ro- og
kajakklubs 110 års eksistens.
i.

Bo Bentsby reklamerer for kajak tur til Kroatien i september. Tilmelding åbner fredag d. 21.
februar kl. 11:00 til søndag d. 23. februar kl. 11:00
Der arrangeres Kristi himmelfarts tur igen, destinationen er ikke fastlagt så der er åbent for
input. Bare tag fat i Bo B.
Søren Damgaard efterlyser handlingsplaner for energi renovering.
Jesper vil nedsætte et energi renoveringsudvalg der kan lave en målrettet plan for klubbens
energirenovering og budgetter.
Tak for god ro og orden. Vi ses alle til den ekstra ordinære generalforsamling.
Jesper Andersen d. 20. feb. 2014

