Vordingborg Ro- og Kajakklub
Referat ved generalforsamling

Dato:

Tid:

Sted: Vordingborg Ro og

Torsdag d. 25-02-2016

kl. 19.00- 21.30

Kajakklub

Emne: Generalforsamling anno 2016

Mødedeltagere

Formål med mødet:
At drøfte forhold der har interesse for alle i klubben
At sikre en god udvikling i Vordingborg Ro- og Kajakklub

Forbered: Gennemlæs referatet.
Bilag: formandens beretning
Revideret regnskab
3 års handlingsplan

Emne

1.

- Valg af dirigent

Formål med punktet
(- hvad skal vi gøre ?)
Bestyrelsen foreslår Søren
Damgaard

Proces
Beslutning,
Orientering
Drøfte
Generalforsamli
ngen er rettidigt
indkaldt
Der blev valgt
stemmetællere

Tid

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)
Det blev vedtaget at:
Søren Damgaard er dirigent
Tine Vestergaard er stemmetæller
Bo Cervin er stemmetæller

Vordingborg Ro- og Kajakklub
2.

- Beretning fra formanden

Standerhejsning mange tog på
vandet. Vi fik indkøbt 2 nye
surfski – brug dem nu, de er
gode.
Claus Jensen fik fortjenspokalen –
desværre har han senere forladt
klubben og er flyttet til Kbh.
Instruktørerne har været på
efterudd. Men vi kan godt bruge
nye kræfter, sig endelig til hvis du
har lyst til at være instruktør…..
En titel i Ocean Racing, en flot
indsats og pokal til Bo C.
Er der andre der har deltaget i
stævner – så sig endelig til.
En stor tak til alle dem der gør en
indsats i klubben – se Jespers
noter hvem han takkede.
Conventus der er ca. 100, der har
været inde og tilmelde sig – tak
for det, en rigtig god begyndelse.
Hjælp til hjemmesiden tak til

Beretningen blev godkendt.

Vordingborg Ro- og Kajakklub
Christian
Håber på en lige så god sæson
2016 - som 2014 og 2015.
Kommentar til beretningen: Der
mangler kajakinstruktører til
ungdomsroerne.
Jørgen Hørdum, vi skal være
opmærksomme på at en del af
gamle medlemmer, ikke kommer
på Conventus.
Lillian foreslår at der udarbejdes
en liste, over de medlemmer, der
har brug for hjælp til at oprette
Conventus.
Rosedlen godt hvis man kan
registrere hjemmefra. Rosedlen
registrer automatisk 2 timer frem
– ofte går den i rødt. Det er ikke
godt, for hvornår skal vi ringe til
SOK.
Kan det nye system tage højde
for det?

Bestyrelsen sikrer at der bliver udarbejdet en liste

Bestyrelsen ser på muligheden for
hjemmeregistrering

Vordingborg Ro- og Kajakklub
Er det besluttet at vi skal bruge
Conventus?
Hvad koster Conventus
3.

4.

- Forelæggelse af det
Kommentarer:
reviderede regnskab af Bodil Jørgen Hørdum, viste en
Larsen
inventarliste, som burde indgå i
regnskabet. Det tager bestyrelsen
op…er der noget
forsikringsmæssigt, at tage
hensyn til?
Tina, har en aftale med Birger om
at overføre data til Conventus.
- Bestyrelsen forelægger
klubbens handleplaner og
mål for de kommende 3 år
af formanden

Handlingsplaner
For huset: test af efterisolering,
kvindernes omklædning ud mod
vest. 100 mm ekstra isolering –
foreløbig til vinduerne og så ser vi
hvordan det virker.
Organisering i klubhuset:
bordene kan ikke komme væk –
der bliver lavet et repos ude i
trappeskakten til opmagasinering

Ja, det er besluttet at vi skal bruge conventus.

Regnskabet blev godkendt

Hørdum m.fl tilbyder at udarbejde en opdateret
oversigt over inventar. Ja tak til det.
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af borde, stole og romaskiner.
Mere handikapvenlig klub både
at komme ind og med hensyn til
roning.
Aktiviteter:
Kajakpolo.
Ha’ det sjovt aftener og
genopfriskningskurser
Vil gerne fortsætte rospinning,
hvis der er interesse for det.
Debut i voldgraven, stor succes,
det vil vi gerne igen…
Vi er blevet medlem af DGI – vi
kan få rabatter som medlem af
roklubben. Gå ind og kig på
DGI.dk
Førstehjælpskursus hvert andet
år skal tilbydes.
Søgt trygfonden om
selvoppustelige veste, sikkerhed
Paddleflots og diverse
231 medlemmer en stigning i
forhold til sidste år.
Hvad kan vi gøre for at holde på
vores medlemmer?

Vordingborg Ro- og Kajakklub
Økonomi – investeret i Conventus
– pbs skulle gerne udfases da den
bliver meget dyr.
Vi håber Roskilde festivalen kan
fortsætte.
Grøn Profil
Spare på vandet, svanemærkede
produkter, affaldssortering
Synlighed i medierne, vi skal
være meget mere aktive. Både i
trykte og digitale medier
Børnekajakhold, det vil vi rigtig
gerne….hvem vil være tovholder?
Kaj orienterer: Nordhavsgruppen
– den er lige nu, sheltertankerne
er udviklet til flydende shelters i
Præstø, Vordingborg og
Stegeområdet.
Robanerne - der er lavet 12
vandprøver over en længere
periode. Konklusionen er at de er
så gode, så I skal fortsætte med
planerne i Nordhavsgruppen.
Det er måske fastlagt hvor

Bestyrelsen undersøger

Vordingborg Ro- og Kajakklub
banerne skal placeres… se og læs
mere i klubbladet.
Vilde vulkaner og Cantabile
kunne være nye
indtægtsmuligheder.

5.

- Indkomne forslag
Af Jacob Frederiksen
Af Jens Christian Børsmose

Søren: lad være med at sætte
noget på muren uden at vi har
snakket om det, og vurder hvad
der er det vigtigste der skal
laves??

Bestyrelsen udarbejder et udkast til
prioriteringsliste.

Jacob: at robladet skal udgives
elektronisk – med mulighed for
egen udprintning.

34 stemmer i alt – forslaget blev vedtaget
Stemmer for: 21
Imod 9

Jens Christian: Triatleter har
spurgt om de anvende klubhuset
til at bade I når de har svømmet i
åbent vand.

Generalforsamlingen anbefaler at bestyrelsen til
august kunne fremlægge et skriftligt oplæg…..
Open water bestyrelsen udarbejder et forslag til
projektet.
Kan man lave et medlemskab på ex 3 mdr.???

Til næste års generalforsamling skal bestyrelsen
forberede: at indkomne forslag udsendes til alle
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medlemmer ( ex.hjemmesiden)
De eneste forslag der kan stemmes om er forslag
til ændring af vedtægterne.
Med hensyn til andre forslag kan man stemme
om, hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med
forslaget. Et forslag skal beskrives med så få ord
som muligt.
6.

- Valg af formand

Jesper ønsker genvalg

7.

- Valg af 3
bestyrelsesmedlemmer

Vivi Larsen ønsker ikke genvalg
Diana Reitoft ønsker ikke genvalg
Lise Mogensen ønsker genvalg
Britta Pedersen ønsker valg til
bestyrelsen
På valg:
Jens Christian Børsmose
Michael Viborg Nielsen
Jesper holdt en meget fin
takketale til Vivi for hendes
mangeårige arbejde i klubben og
bestyrelsen. Stor ros, tak og
anerkendelse for indsatsen Vivi.
Også en tak til Diana for arbejdet
i bestyrelsen, du er en fighter og

Han blev valgt.

Lise Mogensen blev genvalgt
Britta Pedersen blev ikke genvalgt

Jens Christian Børsmose blev valgt
Michael Viborg Nielsen blev valgt

Vordingborg Ro- og Kajakklub
trodser alle ods.
Bodil ønsker ikke at være
ansvarlig for de udstationerede
både.
8.

9.

- Valg af suppleant til
bestyrelsen

- Valg af 1 revisor

Bodil Nygaard ønsker ikke
genvalg
Britta ønsker genvalg som
suppleant

Britta blev genvalgt.

Jacob Frederiksen ønsker genvalg
Jørn Hørdum ønsker genvalg

Jacob Frederiksen blev genvalgt
Jørgen Hørdum blev genvalgt
Forslag til vedtægterne næste år.
1.
revisor vælges i lige år.
2.
revisorvælges i ulige år

-1.Valg af revisorsuppleant

-2.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen finder en afløser

Forslag til vedtægtsændringer på næste
generalforsamling:
1. suppleant vælges i lige år
2. suppleant vælges i ulige år

Forslag til vedtægterne næste år
- Valg af 1 revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår årligt
1500,- pr voksen fra 18 år
1000,- pr voksen nr 2 i
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husstanden.
900,- pr ungdom under 18 år
Indmeldelsesgebyret stiger til
200,- Kr.
Det kunne være et signal at sende
at ungdomsroerne ikke skal
betale mere, fordi vi meget gerne
vil have de unge ind.

-3.Eventuelt

Der stemmes om at ungdomsroerne fritages for
kontingentstigning – dette blev vedtaget at:
voksen
1500,- pr voksen fra 18 år
1000,- pr voksen nr 2 i husstanden.
800,- pr ungdom under 18 år=uændret
Indmeldelsesgebyret stiger til 200,- Kr.

Lise Mogensen oplæg:
At alle nuværende og kommende
medlemmer af Vordingborg ro-og
kajakklub skal fremvise
svømmebevis for at kunne
svømme distancerne 300 meter
eller 600 meter

Forslaget blev diskuteret og besluttetBestyrelsen giver tilbagemelding om hvornår,
hvordan osv….

Lise og Søren forsøger at redigere
klubreglement
Søren savner en informativ

Bestyrelsen kigger på muligheder

Vordingborg Ro- og Kajakklub
hjemmeside. Den kræver en
kraftig opdatering. ….
Der er kommet stiger op i
sydhavnen….. nu må man
vinterro derude. Vær obs på at
der er 100m mellem stigerne.
Mødet sluttes kl. 22.48
Underskrives af bestyrelsen:

Underskrives af dirigenten:

